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radziecko-amerykańskie

pogłoski

nie,

mierowi

spraw

wczoraj

tonie.

rozmowy

W

kańskim

Waszyng-

w

tuaeji

godzinach popolu.dnlo

spotkał

·wyeh

zagranicz-

kQntynu-0wał

Schroeder
się

on

z

ob1·ony

:aobertem
Mcnamarą.
Bodsli:i
minL.c;ter spraw za.granicznych "'
ciągu ostatnich trze_ch. dni kon
ferował
z amerykanskim sekre
tarzem stanu, Deanem . Ruskien1

ogólne

problemy

wojsko-

we. Po poludniu minister boń
ski spotkać się miał równie-.i
ze &p·ecjalnym d•oradcą Kennedy'ego do s:i>raw bezpieczeń
stwa, George Bundym.

Bonn
się

domaga

dementi
od Watykanu

Ro,~no~zcs~1e

gern

i

niektóre

zach<J-

(„Gen<>ral Anzei

„Neue

się od W1ladz watyofic,jalnego zaprzeczepa.piefa. „Neue Rbein-

Zeitung"

pisze:

ne

dementi

''rrażenie, że
średnio linię

1

Rhein-Zeitung")

d·omagają
kańskich
nia słów

„Jedynie

mogl-oby
papież

Odra -

llH>czatrzeć

uznał

po-

Nysa".

międzynarod.owej

do

mów

będzie

sprawa

Berlina,

La.oou

i

roz·

I

WARSZAWA (PAP). Jalk:
i1nformuie Ministerstwo Handlu Za1granicznego, w Ralbacie
,poid]pisano
między P<Jllsk.ą l
Marokiem dwie umowy: o dostawach inwestycyj,n ych o·raz
o wspó~pracy
ekonomicznotechnicznej.
Umowa o do.stawach inw,es.tycyjnych przewiduje dos,tar-

ofensvwę?
~'

Po raz czwarty
fiasko
dor;r.?eW.Y. JORK (PAP).

Według

z p o-~~en .z Ho-nc·lulu, w no.cy
b yła 8 f"1Z 1alku na wtorek od-

k o-le.ina ęan';;;1 _wys'Pą J<;hnston
Jclea rna i , Ykanska p.roba nu
na na '24 u~oJ'"~~rzed·nio odlożo
zl~·c h warunków Y z
po·wociu
ny.eh .
atmosferyczEks pl o7.ja rniala nast . 'ć
wys okc~ci
50--60
kilo~~tró:~
P roba me pmvlod!a się i po uply;ne 6 .mrn ut po, o<i:pa,Jeni u
rakieta nosna „Tho:r' zo.stala z
p owodu złego fu.nkcjon<>wa:rua
~na. w p()Wletrzu,

Jemenu. Do Quisane przybyli
również szef ruchu kontrrewolucyjnego emir El Hass.an
or~z .sa,u.dyj1;1ki
emir Cha!ed.
ktory dowodził już bandami
interwencyjnymi.
Ko1r>entator
Agencji MEN nie wyklucza,
ze opracowywany jest nowy
plan ataku przeciwko Jemenowi.
Bezpośrednim
·celem
agresji
byłoby
z.awladnięcie
jemeńslkim portem Hociejda.
Jak ,JUZ p-odawaliśmy wczornj, imam Jeme_nu El Badr zdo
Ja.I się uratowac podczas ataku
wojsk na. pałac królewski. Wy
st-os·owal on depeszę do prezyd·enta ZRA Nassera, w której
zażądał
natychmiastowego wycofani~ przedstawiciela ZRA w
Je-menie

P<>nadto

J-ordanii,

Husseina,

Ba<lr pr:i:eslal

depeszę

imam

El

do króla

w

któr.ej

stwierdził
m. in. że prze<'lstawiciele obalonego reżimu zażą
dali zw<>lania nadzwyczajnego
p-0sieclzenia. Ra.dy
Ligi Arabskie.I dla. zbadania. sytuacji w
Jemenie.

(Da•Is;:y ciq,g · p.ą, str. 2)

„nie" w referendum. Liczne fa

bryki i zakłady pracy w róż
nych dzielnicach Paryża., \v Bou
Jogne-Bil!anoourt, Chatillon, Vil
leneuve St. Georges,
Lavelanet, Pamiers, Fontaine i in. p-0
dejmują anaJogiczne uchwały.
W wielu punktach kraju soc,jallsci, ra.dykalowie i czlonko
wie MRP zawierają między sobą oraz z komunista.mi porozu
mienia. przedwyl>orcze. Na murach Pa.ryża. i innych miast ukazują się pierwsz·e afisze cpo
zycyjnych ugrupowań po·d hasłem
„Republika w niebezpieczeńst\vie",
„Grozi nam. dyh.Gaulli.Sci ze swej strony też
nie pozostają bezczynni. Radio
i telewizja za.powiadają przemó
wienia de Gaulle'a w dnia.eh lS
1 26 października oraz Wystapi<'I
nie premiera obalon..,go gai)ine
tu Pompidou 22 październi ka.
Propaganda gaullistowska na<'la.
je szeroki rozgłos
obletnioom
podwyżek
plac rob•otniczy•ch i
urzędniczych oraz dodatków ro
dzinnych. Nie ma. kroniki radio-t<>lewlzyjnej, w której nie
byłoby o tym mowy •

przypuszczalnie

Kontrrewolucjoniści przygotowują
KAIR (PAP). - Jak donosi Agencja MEN b yly imam
Ei .B.adr przybył' do. mie_iscowor~ci . Quisane polozone) ?a
te · t~JrJum Arabii SaudyJsk1e]
u Połnocno-zaghodnich granic

przeRady
Narodowej Werner Fe:fe, by
powitać gości w imien:u miej
.scowego społeczeństwa..
Z peronu delegacj<i udaje
.się na plac
przE'd <iw0rcem
(Dalszy ciąi:r na str. 2)

wi-

Sytuacja w Jemenie

nową

oraz

OC<rę gow ej

o·! iwarta.
zo~
oficjalnie
kampania 1PO<Przedzająca referendum konstytucyjne 28 paź
dziernika. Upraiwn.ione do udziału w niej są: 1) gaullistowska. Unia na rzecz Nowej
Repwblilki (UNR), 2) Francuska Partia Komunistyczna, 3)
„Krajowe Centrum Niezależ
nych i Chłopów".
4) Partia
Socjalistycma
(SFIO),
5)
„Ruch
Repwblilk.anów Ludowych" {MRP), 6) R~ublikań
&ka Partia Ra~a i RadYkalno-SocjaJistyc:zna.
PoZa UNR wszystk1e
te
partie stanowią opo.zyCJę w obec gauJliS'towskiego projektu
rewizji konstyitucji i wzywają
społeczeństwo
do gkASOwania
,,.rtie" w referendum.
Pierwsza. doba ofic,ialnej kam
panii ugrupowań
politycznych
poprzedzającej
referendum przy
nosi szereg noWycb po:suni~ć
śeiera.Jących się
stron.
Rady
generalne
departamentów Hau
te Vienne I La Manche. st.owa.
rzyszenla merów z Pas-de-Calais i kantonu Va.ienc~
- e nes oraz Excideuil w I>Ordo~ '1e wypowiadają
się
za gNto >Waniem

tatura".

iwi<eJ1zący polską
tyjno-rządową

I

delegację
przybył

par
do

Karl-Marx-Stadt.
Wraz z delegacją do KarlMarx-Stad:t przybyli tcwarzy.szący jej w
podróży: cZ!l.onikO'Wie Biura Poi!i-tyce.;ne.go KC
SED, , pierwszy zastęP<'a prezesa Rady Ministró•Ą• NRD
Willi Sfoph, H.ęrmann Mater-n
oraz zastępca
prezes.a Rady
Ministrów NRD, Paul Sch<Ylz.
Miasto, ik'tóre 7iWied7.<t delegacja ipol.sika, jesit jednym z
111;ajwiększych o.środik.ów przemyslowych NRD. Sk'Jncentrowany jest tu przede wszy,'>tikim pr:remysl maszynowy Nie

dla polskich maszyn

rzecz:yv:iście_ Złożone.~

dn10111em1eck1e

Weiss

Chruszezow<>wi.

Marokańsli.i rynel~
otwarty

BONN ~PAP).
Korespondent
podaJe, że wypowiedź papieza na temat polskich Ziem
O~zyska.nych wywołała w boń
skich ko~ach POiitycznych dUŻe
wzburzenie.
Oficjalny rzeczt.ik
praso"'.y . Wyra:oil
wątpli wosć,
czy oswiadczen1e, 0 jakim pojnformowala. prasa boiiska !l:-0PA~

stał?

witających.

Rolf

spotkanie

brojenia. Oczekuje się również,
że może być poruszona. sprawa
ewentualnego spotkania między
prezydentem Kennedy'm i premierem Chrus7.1Czowem.
Ze s trony Białego Domu w
rozmowach uezestniczyć będzie
sekretarz stanu USA, Rusk,
podsekretarz stanu do spraw
europejskich, Tyler, były ambasador
USA
w
Moskwie,
Tbompson, dyrektor Biura Nie
mieckiego w Departamencie Sta
nu, Hilłebrand.
Min. Gromyce, którego przyjazd do Waszyngtonu przewidy
wany jest na środę po p<>ludniu, towarzyszyć będą wiceminister Siemionow i ambasador ZSRR w Wi'Szyngoonie Dobrynin.
W czwartek wieczorem sekre
ta.rz stanu USA, Rusk podejmować
będzie
min. Gromykę
tzw. „roboczym obiadeni".

i innymi przedstawicielami rzą
du an1erykańskiego. Głównym
tematem rozmów była. sprawa
Be rlina.
Ageneja R<luter a p isze , ź e w
toku
wczorajszych
r ozmów
Schroedera z Mcnamarą przedyskutowane mialy być spraWy wkładu NRF do sil NA'l.'0

e>raz

nikogo nie

że

SED

wodniczący

zyty min. Gromyki w Waszyng
t..onje przywiązuje słę duże zna
<.:zenie.
Rzecznik Departamentu Stanu
oświadczył,
że
przedmiotem roz

amery-

seli:retarzem

ogól

powszechnie s.poozie

mieckiej Republiiki Dem-Oikratycznej.
Dworzec, na który przybywa delegacja. przybrany jest
flagami narodowymi Polski i
NRD. transparren~ami, kwiatami. Perony zapełniają tłumy

Poza tym spotkanie to nastą
pi po zakońezeniu rozmów ministra
spraw
zagraniczny-cit
NRF, Schroedera zarówno z
prezydentem Kehnedy'm jak i
z przedstawieielami admlnlstra
cji USA. W świetle obecnej sy

WASZYNGTON (PAP). Przeby
wa ,jący
z wizytą w
Stanacll
Z.jedn-oczonych zachodnioniemiec
minister

KARL-MARX-ST ADT (PAP).
SpecjaJni
wyslalllnicy
PAP
towarzyszący
delegacji
partyjno-rządowej w podróży po
NRD red. S. Gla1bińsk.i i J.
Roszk<>WS"ki donoszą:
We wtorek 16 bill., o godzinie 8.30 specjalny pociąg

to dojdzie do skutku, tym bar
dziej, że min. Gtomyko wraca
wkrótce do Moskwy i będzie
mógł złożyć sprawozdanie z je
go przebiegu bezp-0średnio pre

~chroedera
ny-eh~

na

choć

\\'ano si«;:- bowiem,

spotkania
ki

polski ei delegacii

nnedy'ego z ministrem spraw
zagranicznych ZSRR, Gromyką,
o czym poinformował oficjalnie we wtorek rzecznik Depar
tamentu Stanti, WyWOłala w Wa
szyngtonle duże zainteresowazaskoczyła,

(PAP). ~ W po15 bm. o godzinie O

towarzyszą

MOSKWA .(PAP). - Przewodniczący Rady Ministrów ZSRR
Nikita Chruszcww przyjąl 16 bm. na Kremlu amba.sadoca USA
w Zwiaz.ku Radzieckim, F. Kohlera . .w czasie roz;mo·wy porusz.one Żo.sitaly najważniejsze problemy rniędzY'narodowe, jak
również za,gadmenia stosuinkow radzieClko-armerY'kańskich. Ro•zmowa przebiegała w atmosfeI'IZe szczerości i wzajemnego zrozumienia.

Waszyngłońsk ie

PARYŻ
niedzi.ałelk

•

o spotkaniu

Chruszczow - Kennedy
WASZYNGTON
(PAP).
Waszyngooński
koresp-0ndent PAP
red. Zwiren donosi:
za.powiedź sp.otkania w czwar
tek po południu pr~ydenta Ke
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Knnifestacie prz9inźni
I solidarności Polski inRD
nieustannie

Ożywione kontakty dyplomatyczne

Nowe

1962 roku

czenie przez Pol&kę 11a waruinikach k<edY'towych
kompletnych UI"ządzeń dla cuikrow
ni dla szeregu zakładów prze
mysłu chemic-z:ne.go. urządize
nia ipUotowego dla WZJbogac.arna rud żelaznych.
ti::ządzeń
dla
zakładów
wzbogacania
rud metali nieżelazmych oraz
kompletnych
urządzeń
dla
szeregu :r..a1kladów przemysł1U
roln o-spOIŻyWczego.
Um04wa o wsipól'J)"racy ekonom iczno-technicznej o·bejmuje U1S!U1gi technicwe, . llilllugi
specja.listów, szikolerne kadr
technicznych i ;pomoc w formowaniu kadr dla gospoda:rtlti
narodowej.
.
Podpisane UirnOW'I'. są t:ne.l"wSZY'rni teao rodzaJU w stosu;n,kach gosp·odarczych
mię
d7~ Po,J ska i MarO'k1.em.
0:maczają one otwarci<> rynku
inwestycyjnego Ma1<oika
_d;Ja
1poJs,kich maszyn i urządzen a
jednocześnie
pozwo,lą
na
zwięks?:enie jmrportu do Pol.sik:
ważnych dla naszej g0Si?<J<lariki towa;rów.
'Da,lszy cią,E( na st~. ~)

W

pierwszym dniu

J>'}bytu

w Berlinie delegM:ja party.Ino·

PRL zł<>iyla wizytę
w KC SED. Członków dele!facji podejmowal I sekretarz
JiC SED, przeVl"Odniczący Rady Państwa Walter Ulbricht.
Na 7.A:ljędu: od prawej - Walter Ulbricht, Wlady;sław Gomułka
i Józef Cyral\kiewlcz.
CAF telefoto od specjalnego
wyslannH<a.

w przemyśle lekli.im
odbyło się w
Głównego Zw.

Wez-0raj

Gdy w o·l'Wartych dl'zwiach
wa,gonu ukazują się Włady
Gomu~k,a i Józef Cyrankiewicz, w2l!loszą się powi~a.1ne oikrzyki. Liczna grupa mło
dzieży
Slka.nduje po poi.siku:
.,Wi.tamy serdecznie
drogich
IPOlskich przyjaciół"!
sław

Do pt"zewodniczących delegacji podcilodzą: pierwszy sekretarz Komitetu Okręgowego

Oficjalne
zawieszenie broni
między Katangą
rządem

a

kongi js~im

L(}dzi wspólne posiedzenie prezydium
Zawodoweg1>
iWłóknia.rzy i
k-0łegium
Min. Przem. Lekkiego. Tematem jeg1> była. ocena wyników
współzawodnictwa
międzyzakładowego w przemyśle lek.kim za
I półroeze bież. roku. W posiedzeniu uczestniczyli m. in. przewod1ticzący Za.rządu Glównego Zw. Za.w.
poseł J. Spycha.Iski,
wicemin. mgr W. Kakiet.ek, dyrektorzy zjednoczeń 1>ra.z przedsta,wici.ele zakładów.

PARYŻ ~PAP). że we wtorek

AFP dorano dodo ;podipisainia umowy o
zawieszeniu ognia między żan
da,1'merią
ka.tangijską
a narodową ar"mią Konga. Um<J<V1.•ę
tę
ipod:pisaino· pod naci,<,kiem
oNZ w lO'nie !komisji wojstko;wej P'lanu U Thanta doityczą
cego „zgody narodowej".
nosi.

W wyruiku całodlili()IWY'Ch obrad, sztandairy pl"zechodn.ie vraz
dyiplomy i nagrody p;eniężne
minjstra
przemysłu
lekkiego i Zarządu Glćwneg<.>
Zw. Zaiw. przy.znano następu
jącym
zaikla.dom za za.jęcie
pierw1.>zy<ch miejsc;
W bra.ney
bamełniainej w
~I"l.l:pie zakładów wielowydziałowych
Andrychow!lkim
ZPB i w gruip1e zackladów jednowydlzi.alowyc h
WZPB
im. 1 Maja. w Lo.cki. WellnaP"łnoc ZPW im. J. Pieirusińskiego w Zgierzu, W-edina Po-ludnie - ZPW im. P. Findera w Bielsku-Białej. W b :-a1n
ży czesa,n.kowej ZPW im.

li. Sawickiej w Bielsku-Biaw jedwabn1czej - Polud(Dalszy ciąi.: na &t!". 2)

łej,

Odroczono próbę

z rakietą księżycową
NOWY JORK (PAP). -

W

amery<kańskim rakietowym ośrodku
bada wczyrn na Przylądku
Cainaveral podano, że

za·powied:ziana na poni edziałek próba wy<strzelenia n o•w e i
rakiety
księżycowej
Z<06tala
,przesunięta o 24 godz;ny.

szło

Umowa n.alk.łada
na obie
strony obowiązek ip.r zerwania
dziala·ń wojennych w północ
nej Kat.a:ndze, 'Drzy czym wojska zatrzymuja się na pozycjach, które obecnie zajmują
,.aż do chwi~i integracji żan
dar"merii katangijs1\de.1 do narodowe.go koTIPUSU .sił 7Jbrojnyoh ".

śladów

katastrofy

zlocg.

Sztandary dla najlepszych
7a.rządu

Usuwanie ostatnich
WARSZAWA (PAP). - Jak
informuje główna dy~o,zy<tu:ra
Ministerstwa Komuni.kacji, 16
bm. rozip{Jczęto u.suwanie re.s,ztek wra•ków rozbitych wagonów, które leżały po obu
.stronach
to.rów w miejscu
ka,ta„1tmfy pod Pio•trkowem.
Wra1ki. pocięte na Ne•ści lub
w cail0t.ś·ci. ładuje się na płat
.formy lkolejowe ~ w.Y:>\!9~ na

Grat u lu_lemy!

rządowa

W 'Z!Wiązku z tym trzeiba co
,pewien ozas zamykać dla normalne.go ruchu jeden toc.
choć utrudniaza.leglości trans
iportowych. po·~stalych w wyniku
ka.tastrofy - przyś:pie
s~ono, aby za20ibiec cią~lem'u
gromadzeniu się w po.blirilu to-

Prace te -

ia nadrabianie

it'ÓW

11\.!IID~ Jla!Q.iRW~

Łódź pomoże

alpinision1.

Powstał

komitet honorowy
wyprawy w Hindukusz

Wczor.a.,f w Kom•iteoie Lóduikim PZPR odbyło się CS1PO·fk~
n.ie l).1'1.ieidlStawicieLi wlaidr~ pa.rtyjnych i mlej.slkfoh 01raz zaiintoceso·wa.nych insLytucji, na którym omówi'()no prizygoitolW3Jll!ia.
do 1'00Z1kio,i wyp'r.a.wy a.Lpinis1tyCl'llllej w góry HindlukusZIU. Wyprawa odibc:<I<z.ie się Ja,tem przySC7Jlego roiku.
Ozyielniky „Dcl!iC<ll!nllka LódrZJkiego" nie p1> raz pie1rwszy
d·01'via.diują się o przy111oit>ol\Vaatiaeh d-o tej ekspedycji. Garreta.
naSZJa 0>bjęla. pa1trO'na.t nad tym śmiałym pr,zedsiięw'Zlięcie:m,
nie ma.ją,cym prccedeinsu w bisl-Orii l6roMtiego !fpodn. Po,dawaliśmy Q®Lalnfo wiele iak,iów
na. .tema~ wyprawy i jt>j
pnzy~lych uez-estmd1
k ów,
Na spo,tJkianiu wybirano Joomd1tet h!m.m">fll\VY i komitet Oll°"<
gam.i7,a,cyjny, Móry zaJmie &ię przygotow.a.niem eksped~ycji.
W skla·d komi1!eitu ho,n<M'.'01Wegio weszli:
I sek.re\ail"'Z KL
PZPR Michalin.a. Ta•ta'l'kówna-MiaJlmwska, pnewodin.:ieczący
Prei7~ RN m. Lo,dzi Edward KaźmierC"Z<tk, przew&r!.nicczą.cy
ZG Ziw. za.w . Praeoiwnilków Prretn. Wtókienrueczeg-o, 0-6rieżol\ve,go I Skór.zane,g1> Jooe!f Spychalski Ma.z JM rektoil"
Po1itoohn4iki Ló·d"llkiej - prof. dir Jerzy Werner. (Peb1ą listę
czilnnkli<w komitetu oogal!lCizacyjn~~ podajemy w zakończen1u
~lljWO~a.),

.

·· ~- ei.u . na !iltr,

2~

1'11anifestacia na cześć przyjaźni PoJski

NRD

Wielk.wiec Karl-Marxstadl
(Dok<>ńczenie ze str. 1)
tltutysięczn)'!llli

wyipelniooy

mami. Ponownie rozlegają się
owacje na cześć g-OIŚC1 z Polna cześć nierozerwalnej
Bki.
przyjaźni obu krajów.
Członkowie delegacji udają
Zaikladów
do
się na.stępnie
jednej z najim. 8 Maja fabryik
w NRD
większych
cięiJki~o.

przemysłu

W dwóch pierwszych odkryjadą tych samochodach
Her1
Władysław. G<Junułka
mann Matern oraz Józef Cyrankiewi<:z i Willi S:oph.

Cala. trasa <>d dworca do fa-

wielkim placu tew Karl-Marx-Stad>t
o<lbyił się wiec z okazji pobyipa.I'tyjno-TZ.ądlO
tu delegaicji
Wiec zgrOl!Iladził
wej PRL.
okol<> sto tysięcy uc.z~stników.
Jego przebieg tiransmitowały
kra]
na cąly
bezpośrednio
radio i telewizja NlRD.
Wiec zagaja pie['lwszy sekreKomit€'W. Okręgowego
ta.ri::
SED w Ka:rl-Ma:rx-Stadt Rolf
Weihs.
· Następnie przemawia Will:
Stoph. Przemówienie jeg-0 zebr.an.e tlumy przyjmują długo
nych

rueprzerwainy
szpaler ty.si~znych rzesz mie
szikańców mia.sta, którzy masowo wyilegli na ulice, by 7Jgo
serdeczne powitanie
tować
gościom z Pod.Siki.
Mi.a.sto jest ~i.świętnle udeootlki
Powiewają
korowane.
.pol.Slkioh flla,g. Dziesiątlki trans
parentów z naipisami w języ
ku ipolSkim i niemieckim growspółpracę
przyjaźń i
szg
Pol.ski z NRD. Na samochody
sypie sioę de.szcz kwiatów.
W godzinach i!Jrzedwieczorto

bcyki

rui.

atralicym

miJlJkJllącymi okla&kami 1
na cześć Przyjaźni
owacją

nie

między Polską i NRD.
Owa~je wy.buchają P'O'Il<l'W-

nie, ikie<ly do i:nilkrofon u PQ<ichodzi premier Józę.f Cyranikiewicz.
Ucze19bnicy Wi€$U s;ioontanfoz
podchwytują wzniesi<me
nie
IP'rzę,z ~ówcę na zakończenie
na
oikrzykl
11>rzemówienia
cześć jedności krajów socjahstycznych, na cześć pokoju,
na cześć Niemieckiej RepuJ:>liki Demokratycznej.

Nasza przyiazń wypływa

Siła obozu

ze wspólnoty interesów i celów

najpewniejszą gwarancją pokojowej

Przemówienie W. Stopha
Witając

delegację

Willl

cepremier

polską,

Stoph

wipowie-

dual .Ql. in.:

ocenia. wa:>z pobyt
w naszym kraju, drodzy polscy
towarzysze i przyjaciele, jak"'
wybitne wydarzenie w życiu na
&z.ego państwa robotniczo-<:hl<>J>
Jest to równocześnie
skiego.
nowy szczytowy punkt w rozwoju braterskich sto5UJ1kow !Ilczących nasze kraje.
plerwszego pat\Utworzenle
6twa robotników i chl<>pów na
ziemi niemieckiej spowod<>walo
nie tylko glębokie przeobrazenia w życiu naszego narodu,
lecz było równo0czesnie zwrotnym punktem w historii stosun
ków niemieclt-0-polski-ch. Minę·
ly bezpowrotnie cza~y, ki<>dy
imperlatiści mogli siać nienaw1ść i niezgodę między naszymi sąsiadującymi z sobą na.roda.ml. Nigdy wię-cej but zbrodni
czych niemieckich mllitarystow
nie będzie deptał ziemi i;><>Isklej i sprowadzał nieszczęscia.
i nędzy na pra<e0wity i utalentowany naród pQlski.
·~za wspólna granica pańN~
stwowa na Odt".:e i Nysie jest
nieodwracalna i nienaruszalna,
jako rzeczywista granica pokoNa
nasze narody.
ju 1ąezy
trwalych podstawa.cll przyjai.ni
LU<ln·ośc

i 50lidarności, ścisłej współpra
cy i pomocy wzajemne.i. doko-

nują się w naszych paustwac~
dla dobra ludności pracująceJ
wielkie przeobrażenia we· wszystkich dziedzina.eh życia sp<>łecznego.

Tak

•jesteśmy z
w n~osiągniętych

jak · dumni

P'lfi~ępów

przyszłości

Nielrezpiecz-eństwo

Premier Cy;ranikiewicz sitwier
w 5WYffi przemówieniu
m. in.:
Jesteśmy glębo.l{o wzru.szeni
itym, że na p<>wi.tanie nasz.ej
na ulice
delegacji wyległy
miasta dziesiątki tysięcy miemł<Jdych,
s:zk;łń<:ów s.tarych i
<iitleci. I
mężczyzn, kobiet i
ty·1 ko
nie
rże dzial<> się to
przy naszym przejeździe, aile
caly dzień przy okazji każ
dego przejawu przez miasto.
W~tarliście nas niezwykle .serdecznie. uśmie<:hem 1 poz.drowienia•mi „Freundschalt". Dzię
kuijemy wam z ca-lego se:r"Ca.
UCZIUCia
te
Przekazujemy
narod<U niemieckieprzyjaźni
go narodowi polskiemu. arby
tę
potwierdzić
jeszcze :i:a:z
dził

poczynań

I

wiebką pr.zemianę.

Jest to fakt bardzo ważny
i radosny dla :nas . Polaków,
że nareszcie po wiekach ZJma
gań na śmierć i życie z niemami.§!ckim imperializmem
my .sąsiada. z kitórym P<Jprzez
granice p0<koju na C'<irze i
Nysie ściskamy sobie po bratersku :N:Ce. z którym zacieś
niamy przy>j.aźń i wsp61pracę,.
z ,\<otóryirn marmv wspólne cele ·
~ walkę o pokój i 60CjaU.zm,
<> .;:.okojowe wsp6listnienie na
.rodów, o szczęś•liwą p~i!!yszło.ść·
naszych narodów.
Z zewnątrz - drodzv towaczę•.,;to zadaje się
rzysze ,pytam ie: Do kogo naleźy iprzyNiemiec?
.sztość
Czy do generałów Bundeshitlerowców
byłych
wehry,
wyciągających swoje ręce po
broń atomową, czy d1 polityków marzących o r"z.s.zerzepoimperi.ali&tycznych
.ni u

szym 8'1JCjallstycznym budownictwie tak też cieszymy się ze
O<S~Ąg'.'-~
sukcesów
wsz~tkich
nych przez naszych przyJa..c1<?I
i&<JocJallkrajach
bratnich
w
stycznych. ze szczególnym zai z ogromną
lnteresowanleni
sympatlą ludność naszego kraju obserwuje szybki dalszy roz
Polskiej Rzeczypospolitej
wój
Ludowej. W ciągu 18 lat istnie
nia władzy ludowej, naród poi
przewodem Polskiej
ski pod
Zjednoczonej Partii B?bot!J.lczeJ
WYBUCH ROZPUSZCZALNIKA
Nasza przyjaźń wypływa ze
dokonał wielkiego dz1cla.
w PRALNI CHEMICZNEJ
naBzych interesów
wspólnoty
Dzięki aktywnej polityce za\Vcz,oraj około godziny 12 w
granicznej zmlerzająceJ do za- i celów. Ląezy ona mocno naFaTbiaorni i Pralni Chemicznej
pokoju światowego sze narody i stanowi nlezawod
pewnlenia
Jó'Zefa Ciurpil'tskiego (Więckow
naszych sukcepokojowego . ną rękojmię
zasad
1 uznania
SokJego 57) nastąp1! wybuch rorz
wspóllfitnienia, Pol5ka R-zeczpo- sów. Jej pogłębienie i dalsze
pus.zcz.a.!noil<a. Ciupiński dO"Lnal
naBzym sta·
l'Ozwinię-cie jest
spollta Ludowa cieszy si~ opopaneń clala II i
poważnych
przeJesteśmy
dążeniem.
Jym
św1atogromnym szacunkiem
we.I opinii publicznej. Oeenia- konani, re również wasz pobyt Hl stopnia 1 P•rzebywa w S'l.pi
talu im. Barlickiego. Leltkie"o
my wysilki są&iadującego z na- w naszym kraju, drodzy pols.::y
mi narodu po.IJSkiego, szczegół- towarzysze i przyjaciele, b~dzie popar.zenia ciala do:znał l4-let';,i
Wojciech Linrdner pt"Z.ebywająszlachetnemu i
temu
nie wysoko i cieszymy się, iż. służył
cy prz;rpadkowo w prał.ni.
możemy wraz z nim walczyc szczytnemu celowi.
o szczytne idee pokoju i so- -----------------_;_..:.::_..:.::_ _ _ __.:,....:.:..:.::=::.:..cjalizmu.
Obecnie lstnfeJI\ w Niemczech

l<ronika. ~-§§~!

::=wypadków
Wczoraj o godrL. 7.20 przy uli
cy Przybyszews.kiego przed .P-0
sesją nr 60 kięrowca samocnoWła•dysław
cięża.rowego
du
Smialek (Tomasrzews.ka 149) na
skutek nieostrożnej j,aOOy SIP-O
z mo~ocy
wodował roerrenie
prowad<Zonym
(Junak)
klem
przez Zbigniewa Szewczyka. (Za
rz.ewska 27). Motocyklista doznal zła.mania l<?wej nogi.

*

*

*

o go:l2inie 7.25 na ulicy Nowotki p.czed posesją n.r 6 g.wal
towrue zeszla z chodnika na
jezdnię 60-letni.a Anna. Smigiel&ka · (Piotrkowska 7) i -zootala
Do
potrącona p<I"".t.ez motocykl.
obrażeń
ogólnych
znała ona
cia1a.

• *

Około godz. 12 na uJicy KraGrzegc.r z
4-letni
szew.&kiego,
Olasik (Kras:zewsklego 18) ucze
pit się konnego wozu i dos.tal
się pod kola. Chłopiec pmebywa w 52lpitailu im. Kon.opnie.klej.

* *

Przy sk.rzyźowaniu u•l!Jc NoWiktor
Kilińakiego
wotki i
Szkud!.a.rek (Nowotki 117) jadąc
nieostrożnie motocyklem po.trą
Pasteli..
Krystynę
9-letnią
cll
Dziewczyna doonala ogólnych
Motocy.klisttt
ciał.a.
ol>rad:eń
zbiegł.

• *

Sytuacja w Jemenie
(Dokończenie

ze str. 1)
Jak podaje kairskl tygodnik
„Bose el Youssef", W. Brytania na prośbę Jordanii wysła
ła do rejonu na granicy Jemenu z Arabią saudyjsłtą swyd1
specjalistów ""°jskowych znających narzecza Beduinów.
Brytyjczycy, ubrani w mundury oficerów beduińskich, któ
rzy przerzuceni zostadi z Joroa
nii do rejonu w pobliżu granicy między Jemene«n i Arabią

SaudyjBką,

KALR (PAP). - Wedlug in
,prnez
u.zyskanych
formacji
Agencję środikowe.go W.schodl!
MEN. jednostki floty amery
kafu.<lldej. majdują się od polllietlzia ltk<U w IP'O!I'cie saudyj
ekim Djedidah.
TAJINY UK.LAD
AMERYKA:N'SKOSAUDYJSKI
KAIIR (.PAiP). - We<Huig im
formacji rp;raisy k.ai.rskiej, Sta
;ny Zjednoczone .po<lipisały ostatnio tajny rUklad z Aralbia
Saudyjską =b<Jrwiązującsię do
dOOtarczenia rakiet termu kra
jowi.

Abdul Kl1alik Abdul Razzak Khattab
obywatel Iraku, s!JUdent wydziału reżyserii filmowej.
W Zmarłym tracimy wzorowego studenta i dobrego
kolegę.

REKTORAT, GRONO PROFESORSKIE, PRAPA~STWOWEJ
STUDENCI
I
COWNICY
WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ I FILMOWEJ IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI

kołowie

łubinu.

już

P<>DEJRZAN'E RUCHY
FLOTY A!MERYKA:NSICIE.l

W dniu 9 października 1962 r. zginął w kat.astrofie
kolejowej pod Piotrkowem

*

W godrzinach nocnych w So(pow. Siera<lz) w1bucht
oll>t'2)'nli poża .r. Splonęto 7 sto
dól 4 sterty słomy 1 1 stet·ta

uczestniczą

w walkach przeciwko wojskom
republikańskiego rządu Jemenu.
T;yg~nik kail'ski pisze równlez, ze USA, w. B1·ytania I
wywierają
saudyjska
Arabla
naclBk na wiele krajów, w
Liszczególnośel na Maroko i
bię, starając się nie dopuścić,
by uznały one nowy rząd Jemenu.

4953-t

(Wit)
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Europy

Przemówienie J. Cyrankiewicza

dwa państwa o różnych ustro·
jach społecznych - po•viedzl.ał
Stoph. W ten sposób na granicy pomiędzy nimi przeciwstawiają się sobie bezpośrednio <0ba systemy świat<.we.
&tarzy, nie
Koła reakcyjne,
popraw.ni generałowie hltlerow
scy, którzy znowu ujęli w swe
dłonie ster w Niemczech za.cho
dnich, uprawiają wsciekłą odwetową hecę i wysuwają roszczenia terytorialne w stoounku do PRL.
mllitaryza.chodnioniemieckich
stów i odwetowców znajduje
n:.der dobitny wyraz w prowoka-cjach przeciwko graniey palistwowej NRD ze strony ,,rn.iasta f1'0ntowego" i przyczółka
zaeh-Odl1lego Berlina.
NATO stwierdzić,
jednak
Możemy
mijają
te akty agresji
że
ulżyczeniami
się z celem i
trasów bońskich i za.chodnloniemieckich. W światowej opinii
publicznej :poglębily one zrozu
mienie faktu, że naglącą kojest za.warcie trak
niocznością
tatu pokojowego z Nlcmcaml i
na jego pDdprzeksztalcenie
stawie Berlina za.cho<lnlego w
wolne i neutralne miasto.
Nasza repul>lika nadal wypowiada się za rozwiązaniem p1·0
blemów wypływających z zawarcia traktatu pokojowego w
drooze umowy. Gdyby je>dnak
imperialiisty<:zne ll'1">carstwa zachodnie równle;t w przysz.loścl
nie były gotowe przyczynić się
ze &weJ strony do usunięcia po
z.ostałości drugiej wojny świa•
· towej, wówczas traktat pokojowy z NRD będzie zawarty rów
nież bez nkh. Pod tym wzglę
dem jesteśmy całkowicie zg00nl
ze Związkiem Radzieckim i ze
wszystkimi pa11stwami socjalistycznymi.
w tym miej<Scu pragniemy po
<dzlękowac naszym polskim towarzyszom i przyja.ciolom za
P'Oparclc,
energiczną pomoc i
udzielone nam w tej tak decydla przyBzłośd cale·
dując.ej
go narodu niemieckiego spraWie.

socjalistycznego

.rznd,ków aż po Ural, czy do
kwestionujących
J.u~ykaczy
granicę na Odrze i Nysie, czy
d<> tych, którzy by chcieli w
,pierwszym etapie sw11ch odwetowych dążeń polkr..ąć NieDemokraRepublikę
miecką
aby utor<JW'l.Ć sooie
tyczną,
cl:r-0gę na wschód? Czy więc
jeszcze raz do tyoh, którzy
sprowadzili·by ogrom
znowu
.nieszczęść na 11Jaród memieciki?
że
,przekonani,
Jesteś.my
,przyszlość Niemiec Jako pań
stwa polkojowego • i demoikratyczneg-0, a nie parń.sit wa. nioznis.zczenie mnvm i
sącego
sobie, że przyszt<Jść Niemiec,
przyszto.ścią
być
ma
jeśli
w waszych
leży
szczęśliwą,
rękach. w rękach niemieakie;
klasy robotniczej, intt?li.gencj r
i chłopów, .przyszłość lerży w
da•lszym roowoju i u:nocnieni:u pierwszego państwa robotników i' chł()l))ów. Niemieckiej Republiki DemOlkra~ycz
nej.
Jesteśmy z wami w waszej
walce o urmocnieni.e suwereno likwidację oności NRD . ku1pacJtiti~?

sta.t~u

źą,ch<'.<i

<r uczvrueruego BeFhna Berlina zac.h-0dńieg-0
nie z.
wolneg~ mla&,t.a. kt<3r~ prrzestan.ie być ośrodkiem spisków
,przeciw NRD i przeciw kra,jom socjalistycznym. ·
Jesteśmy za J ilkwidacją pozostałości. II W<Jjny śwJa1owej

i za zawarciem trruktatu po.kojowego z obu państwam:
niemieckimi, a jeśli to okaże
się niemożliwe, to z j.\'·emiec-·
Republiką Demotkr3tyczną,
zalat.wić winno rown<Jcześnie, w sposób odpow·adający
ką

co

jntere.s.om ip'O'koj'U. problem za
chodniego Berlina.
Jesteśmy za ro.zwoh~m ja'k
wszechstronnych
najbard'zie;
stotSill;>ków pr.zyjaźni ; ws;póloraocy z Niemieclką RepuibliJ<ą

Marokański

rynek otwarty
dla po.l skich maszyn

{Ddlrończenie ze str. 1)
PoJska naiwią:z.a.!a srtosunJd. go
spod.a.raze z Mairoklem zairaz po
u:zyskaniu przez 1>en. krad niew oktresle od 1958
zawiSłości.
do 1961 roku obroty pol'S<k:O-po<iwolly slę, omarrokańs.kie
ub. roku poziom ;35
siągając w
mln złotych d.eWlzowych. M.arok;o jest naj ·poważniejsczym do
s·taWCI\ fosforytów do Polski.
a ponadto eksportuje do nasze
go kraju rudę :żelaza„ kocę kor
kową, koncentraty cynku i inne towary.
zakupuje w Polsce
MaQ'Oko
różne dobra inwestycyjne, jak
urząd'Zenia górnicze, pompy, sil
niki Diesla itp. w br. podpipe+
san~ traktat na dostawę
skieJ cukrowni wartości 11 mln
dolarów. Maroko jest również
obieci:jącym rynkiem -zbytu airtykulow rolno-spożyWc:zych che
mikaliów oraz szeregu p~my
slowych airtykulów konsumpcyj
nych.
W kwletniu br, w Maroko ba
wiła polska delegacja r.zadowa
wicep.remierem
z
czele
na
DelegaEugeniuszem Szyll'em.
międrzynarodc·we
cja -zwiedziła
tairgi w Casablance, w których
Polska tradycyjnie uczestniczy
ora'Z wzięła udz1al w ttll'ooezypolożeni.a ka.mie·nla wę
stoś;ci
gielnego pod cukrownię budowaną w Sidi-Slimane przez pol
Haruilu
skie Przedrsiębio.rstwo
Zagira.n,k=ego „CEKOP".
Dotychczasowy rozwój polskogostosunków
ma.rokańskich
spoda.rczych świadczy o dal-

Sztandary
dla najlepszych
(D<JB<:oończenie ze st.r. 1)
niowo-Lódzkim Zf.J. W bra.n
Aleksa.ndil'«>Wży lniarskiej sk.im ZPL i ,Rioenarni w Gło
w b;:-anży dzioeiwrnrgówku,
Aleksa.n
sko-.pońozo.s.zn·iczej drowskim ZPP, · a w braITTży
Złotoryjskim 'hW
filoowej Filcowych.
W grup'e za.kładów pt'Zemypieiw:sze
·odzieżowego
słu
miejsce zą.ję.ły: ZPO im. Próchnika. w Lodzi, a spośród :z.aktadów prz..."'111y1Slu s.kó.rza,nego,
kombinana.jleip.szymi wśród
. tów orka.zaJy &H~ Południo.we
w Chełmku,
Zakł. , Skórzane
gruipie pnzed.s.t"'biorrs.1Jw
zaś w
Rumiańskie Zakł. Garba.rskie.
Wr€1Srzcie w po. zo.s.ta~)nch branzaazczy•tne wy;różm,ienią
ża.eh
p.rŹy,pardily w uodrziale Wytwórni

Uszczel ek „Morpa.k" w
sim i Wytw. Galant.

Gdań

Metal.
„Metal®ia.st" w Krakowie .
Wlart·to podk;reślić, że zakła
dy Lodzi i woje;wództwa :zdr0b y>ly ogółem 5 na 15 sztaindarr'>w przech,odmkh oraz za.jęły
sieclem Il i sześć III miejsc.·
Za·l<J,gmn 7JWycię..<Jkirch przed'siębior.s<tw sl-.Ła.damy &et"decz:ne
g~artulacj e I
(bn)

powat.ne-

mooliWOklach

6!Zych

go ~więkisizenj,a 'W;'mi.any handl.O'We:I międtzy o.bu lcrajami i
umacni.ania PI"ZY.)aznyeh wi~
:zów harullowych 1 ekoncmicznych między Polską 1 Marokiem.

ponad 60 tys.
ton ziemniaków

Już

odstawili rolnicy
nas inf()(l"llluje

Jak
Skupu

Wydział

Prez. WRN w LodZi,
ostatnie dllti pogody zna.cznia
wykopki ziemprzyśpieszyły
niaków i zwiększyły dostawy.
Do c:hwitl.i Qbecnej 60 t y s.
ton .zdemniaków wpłynęło do
globalni
pUtllktów skupU
Plam. wo}ewód:l'J!:wa :z.o.stał tym
samym wYkonany w około 36
proc. Mimo iz rok obecny
::ton:ie sprrzyjal osiągnięciu
brych re:z:ulta.tów, rejOtn. poludsieradzki,
powiaćy
niowy
wierusZowski, pawieluński,
radomszC"Laiislti,
jęc-zański.
dobre
maJą nadspOdziewan:ie
częściach
plony. W innych
pe.symi.styc7.n-e
województwa
Pr<>l/iruJIZY były, jaok siq oka7lll.ie. praesadz;Qne.
Każdy nowY dzień poRCX!y,
to n()fWe pairtie ziemniaków.
<XI
za.leży
Wszystko teraz
~alksymalne,e:o wysilk'U rofu:ków i wykorzystania słonecz
nych dni na wykopki.
oświadC7J€.Ilia kier.
Według
Romana HiWydz. Skupu lewi.cza. mimo cliolść tl"Udnych,
tegoI"OC:Z:rlych wa1r1.mrków. wista wowe zaPQt.r:llebowanie
zaooah-zenie ludności w ziemniaki jadalne winno być zrealizowane do 25 bm.
(kat)

Tragiczny wypadek
na przejeździe
kolejowym
W dniu 15.X. w Wieru=wie na p.rzejeźd1zie kolejowym
Smpu1·a
motocyklhsta Roman
z Wrocławia, na skUJtetk nieu\vaigi

_na.jechał

na.

z

zapo.t"ę

k~~

którą zlamaJ: 1, wraz
jadącą . f:. nim Ireną Andrze-

leje>wą,

jewską, la1t' .28, . w)"W'rócił .;i~
na tory.
tym moNa.djeżdU;a.ją-cy w
Q90b04Wy -z
pociąg
meneoie
leżąqnch.

Częstochowiy pof:rącil

śmierć na
poniósł
Szypura
miejscu. Andorzeiev.rsiką. w stanie ciężkim przew1ezrono do
s;z;pitaia w Wirelu,nrl,u.
(Sł)

Łódź pomoże

alpinistom

związanych z wy(DOl]<)ończenie ze S".r. 1)
prawą powrócimy wkrótce.
Na wstępie .s.e1kretarz KL ~
(bz)
H. Rejniak OITTlówil znaczeme
De-moikratyczmą.
JeJ asprzyiszlej wyprawy Mamy już sporo µrzy:kla.nautko•w<Jsportowe,
pekty
dów v.~pólpracy go.s;pc,darczej
!P<lznawcze i wre.szcie iPropakrajami,
naszymi
między
To . 001tat.a:e. Jest
gandowe.
współpracy. która rozw;ja się
W konkursie sp>Olrtowy'!ll Torównie warim.~. Jeśl: zwazymy,
z korzyścią dla obu krnjów. że jest to pierwsza wyiprawa to-Lotek z dnia 14. 10. 62 r.
stwieoozorno:
Wier;;.vmy, że nas.r,a wizy<ta
wv:I'lU,OJ:>:ająca z Łodzi w góry
38 rozw. -z 5 traf. prem. u w~s przyczyni się do tego,
wys<Jkie, góry - . na dodatek
wygr. po ok. zt 39.877, 312. ren.w.
że ta wsipól!praca będzie jesz_ :niem.al zU1Pełn1e dziewic-ze.
wygr. po
z 5 traf. rzwykl. cze szereza i ikonrkretniejsza.
.2Jbad<11110 . tyllko
Dotychczas
ok. rzl 4.800, 12.810 rozw. z 4
Będzie 10 cementować nas7.ą
zl 177,
ok.
po
wygr,
traf.
ich fra·gmenty u ·
niew:ellkie
i!Jrzyjaźń, która je&t ważnvm
wnr,
16:!.948 trOIZW. Z 3 trat. brzegu wielkiego ;pasma.
ele:m.entem w 19POistooci i j€dże już
M1to. narm donieść,
po ok. zt
nosci calel'(o ooboz;u socjali.sna. ,Ptcrws:zym zebraniu kow za·ktada.ch piłkarskich z dn.
tycznego . A sita oboza soc.iam~teitu, ;przedstawiciele lódzH. rn. 62 r. stwierdzono:
listY'C'Znego, siła Związku Rnkich <Jrgani.zacji i insty•t.ucji
7 r-0zw. -z 11 tra..t. - wygr. po
dzieokieigo. ws.pólna nasza sipomoc finanzadeklarowa·ły
c•k. zł 24.607, 148 rozw, -z 10 traf.
ła, ·to na}pewniejsza gwaran- wygr. p~ 1.163.
>S>QIWą i ma<teriaftową. FulTld:wsze
poikojQWej i szczęśliwej
cja
przeJrn.żą Frez. RN m. Lodzi,
l!laS'zych narodów
,przYoS;Z10\ści
LKKFiT, Zarząd Główny Zw.
- ipotkojowej pr.zyM:l-O~ci calej
Woje·wÓodrzika
i
Wlc'.Akniarzy
Europy.
Porm-0cy
K<l'!Uiaja Zw. Zaw.
maiterialowe; już w tej chwili
za wylosowaną dnia 14. 10. 62
banderoli nr
troku końcówkę
można się sp<Jdt?.iewać <Jod Zaciężko
03·62 okolo 19.0-00 zt ora'Z za . S
Sp-0•['1l<>rwej,
Odzieży
lkladów
4 trafieni.a
za
2.384.
zł
trafień
fatbryk .sipożywczych, LódZ!kiezl 103, rza 3 tra·fienia zt 7·50 ·
Spóld-z. Pracy,
go Z1wią 0 ziku
ZHP i jrnnych.
A oto pełna list.a pozO\'Jta.lych
ezłonków komitetu organizacyj
nego: Jlleronim Rejniak - se}
kretarz KL PZPR, Adam T-0as QW
amafOIÓW rzewski - sekretarz Pre-z. RN
m. Lodzi, Zygmunt Krzywańutrv. w CtliWartek.
pt'Zewooniczący WKZ:t,
trasie ski 11ta.
W dniu 15.X.
god.z. 17 otwarr1a zoWacia.w Zatke - przewoodniezą
Ka-'! cy LKKFi'1', Edward Tomczyk
Pi?·t~ków TryouinaJ.<;.~i. t ·
gmachu
W
s :i.nie
m1eJ•S•c-0rw~ci
w
- zastępca l:ier, Wyclz. Propamiensk wystawa.
Sztuki
:Muzeum
Longinówka wpa.dla doo :przv- gandy Kf, PZPR, Z<lzislaw pagrafiki
:m.eźby,
malarsiwa„
ZMS,
KL
sekretarz
I
kula
dir-00żnego <<Jrwu fuirg0>ne1tkn. pi·o
i CC'ramlki uczestników konwa•dtzona przez Helenę n:o:z.a.k Zbigniew Matuszewski - k<>kursu prac ama.tocow-plaF..dmenodant Chorągwi ZHP,
z Lodzi.
k
sekretarz
ward Zientarski
Na skUrtek wypnrdku kier04W- KD PZPR P-Ol~le. Jan P.oo:t"2lOlrglltllii!l.rOWM1Cg0
sty ów,
Jerz.y ski - red. naczelny .,Dziennika
ca i j.a.dqcy w wozi.e
Sztuki,
MurLeum
()1'7,C'Z
„})!zienniik LórQ1ikii", Olba W)'Życiński, Jó:r.ef Paskfowicz i
Z.ódzkiego", Józef Switoniak T<>W31l2:)'i
kwJ.iury
.di21i~
TomaHenryk
Wojciech Majchak dozinarli bar prezes LZSP,
, ki
.
i
szcW8ki _ dyr. ZPD:I!· '.'Olim·
obraże·ń efa.la.;
dzo <:iężki•ch
S Wo Przyjadtd Sz.u •
pia", Krzyiszlof Bierik~ewic:r.
Ofia•ry kart~.si(,r'O'fy ;po udzi·ele- dyr. 1,z Srodków Sp.~zywczyeh,
Z 1300 pra.c wybrano ~:;o,
n i u irm pierw.wiej pom<lcy zo0- Norbert
N'p~entuJĄcycb rożne kiedn·.
RadziltOWskl st11ły iprzewliezione do iS7Jpi tanmki i technikę. NaJlepsze
LZ Sp<Y;,. Przem. Terenowego,
la. ·
z nrlcb wyró~nione zoslalv
d~-r.
Tadeusz 7.atoplaiiskl nR.ar<Jda.mi. Które to s"? O
.Tak llL"<f.a.lono, przyrcz;oną wy- Zakł. Oclzie:i.Y Sportowej, Wie·
....,
Bry„z
Julian
i
K11<Czmarek
sław
padku było otw31rcie się d1rzv:i
dozadrnteresowa.ni
tym
_ dzicnniknr7.<.>, Sergiusz Man;e duk Zam~1karjący
<.3mO~h-0dru.
wiedzli, si~ również w czwarprezes Zarz. Okręgu
podiczar~ b:egu kierowca ."-tratek, w dniu otwa.rcia. wyPTTII:, Jerzy Michalski - precit .P'!lltWtWarnie 111ard kierow:n.i- zes Kola .Lóodzkj~eso . Klą)>u. WyM.
stawy.

Do spraw

ł{om unikat

To tka

13. *
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Kukułeczka płaci

rRnne

4 osoby

Poważny

wypadek
samochodowy

Wystawa prac

pod Piotrkowem

cą.

-
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xxu lat Stronnictwa oemo~rat~czneto
1935 roku

o

P

rozwinął

w poo;tępowych .,;rodowi&kach polskiej inteUgencii. ruch klubów dem<>kra.tyczmych. będący wyrazem
ty1;h
pootawie
przeiman w
i:fl"UP wobec ówczesinej sy;uac.ii wewnętrznej i zagraru.cznej kraju. Okre::; ten charakter~owal s.ię z j ed.nej strony
dążeniem rządzącej ~·upy sanacyjne.i do utrzymania slę
na·dal _Przy władzy drogą ogr•apraw demokratycznicza111~a
nych 1 represji wobec przeciwrrików. a z drugiej - naraetani.em w spoleczeń.stwie nasię

W Zakładach „Strzelczyka''
• Nowe unstrukc1e
S11ecjaliści

•

potrzebni

„od zaraz"
W. B•iUTze

Konstrukcyjnyr<1
Mech.amcznych
opraoowan,,
.,Strrelczyka".
o&tatn10 kilka nowych koastrukc.ii maszyn. Tak np. prKl
k;erUlllkiem inż. H. J{a.r<>n5a
0 owsrała kon.s.tn.tkcJa polautoma•tYc.zne.i szlifierki do o~wo
_ów dzięki Mórej można uzyskać większ--; wydajność i dokladno.ść prodillkc.ii. Poza tym
oura-0<>wano kon: trukc.ie .sz!J_
f:erki do pla1S1Zczyzn. rów~1.1cż
i dokl~diruie·:sz1
wvdainie.isz.ą
c·d obecnLe sto..,owanych. z,_
}:tad_ roz.począl ta1:,że wytwakraju
r:;;a.llJ1e s•erii dotąd w
me produkowanych tzw. :na.szy n specJalizcwanych. Ol.rn!.
ża.ią one znacznie pracoc.h.tnHnp. ło
nc.ść przy produkcj;
poli1graficzbla<:h
żysk czy
p00walaia z:w:ększ:vć
nych i
wydajno6ć. Wszystkie w&;>om:?.daniane konstrukcie są niem specjalietów na. porziomie europe.iskim. ·
Biuro Konstrukcyjne za.L„Lld«lia 16 inżynJerów· o dliży:n
w
dorobku k<ms1rukcyjnym.
tym 3 k0tn.strukloe•row gl1>•vDą.brow
nvch: inż. inż. St.
skiell'o. J,. Ocil'is!<iego i . H.
kazdy
ktorych
z
l{aron.ia,
maki.lka
5 1,on.struował
szvn.
Zakładów

buntu
opozycji
strojów
przeciw sanacji.
Pierwszy Klub Demokratyczny powstał Hi października
1937 roku w Warszawie, z inic.ia.tywy grona działaczy posLępowego

środo•wiska

jnt;<,li-

gencji z prof. dr M . .Michało
wiczem na czele. Zal&lycielami byli m. 1n.: W. R.zymo·wski, J. Gr~dzińsk.i, R. Miller,
Ha.ndel~
M.
H. KraJ1elska.
ma.n. W. Kowalski. E. Hiż<>
literaci.
więc
wa i inni, a
dzienni.karze. ucz,eni. wojsl<OWi. archi.tekci. OglostZOna wód.ewczas .• mała dek;lara cia
rnokra.tyczna'' g.os1la m. in.
o
ha'lla demokracji o.partej
powszechn.e i w pelini d€'IDowyborcze.
prawo
kratyczne
opowiada.la się za współpracą
Polski z · wielkimi demokrado
wzywała
świata.
cjami
w.s1pó1pracy z socjalistami i
ludowcami. Szybko powstawaly następ111e kluby w Krakowi.e. Lodzi, Wilnie. J,w0>wir.,
l{at.owicach. Zagłębiu Dąbro
wskim, w woj. lubelskim, zag·lebiu naftowym i w szeregu
mnie.i'lzych mia·st.
0

W czerwcu 1938 r. na lwowskim Zj€Ździe Klubów I>cmokraotyczn:vch. który zgrom3.dzil 55 przedstawicieli. ludzi

różnych

kól,
inteligenckich
w:vio.niono Ccn~ralny n:omHet
St~nnicr.wi~
Orga.n1\za.cyjny
nemokratycznego. który Pr'Z~'
ramy organi:zacyjue
:,:o·tował
Stronnictwa. W kwietniu :.939
roku odbył się w Warszawie
Założy
Zjazd
Ogólnopolski
cieli Stroinnictwa Dernokra:yc2mego, który ucbwalll deklaprogramową 1 wybral
rację
wladze naawlne. Tre1~ć uehwalOIIlei dekLarncji można skrótowo ująć w tąkich podstawowych punkta.ch: zapewnie·n!e
wolności 06obis1e.: bez wzglę
du na pochodzenie. wyznanie.
i narodow{)IŚć: p0szanopłeć
wa111i.e prawa: zbudowanie w
demokratyczPolsce ustroju
nego;

przywrócenie

samorz.}1-

dom ich wla.ściwe.go charakteru; opieka pańs1wa nad na·
uka i sztuką: przebudowa us'roju gospoda<rcze.ao (g:oepoda•rka planowa. upańs1 wow' en ie przemyslu. refm:ma rolna). Na czele wlad.z s•ta.nęh
rn. in. prof. d-r l\1ichalowic7.,
płk.
1>r<>f. M. Handelsman i
dr St. Wieckowski. W~'chodza
w tym cz.asioe pisma „Epoka''.
„Czal'no na Bialem" i krak.:r.. Kurier Wiecrorny". z
w,~ki
którvmi wspó'pracuja wvb1tni
demckracji okresu
działacze
międzywojennell;o,

„Na białym szlaku"

takJ;~

filmu.

·

p!"Zez

CAF

fot. Roo2myslowicz

;
;

~
ł

t-0 l. zaskakujące w na.
z1wne
szych _c-za•a.ch'. że nie,ie.fl.no•kr·D'lnic me wi.dzii się nieco l>a.r-

ml!legl~'ch zwiąrllków międlzy
dziej
Tu :zapewskut·kami i p·rzyczynami.
ne należy szuka<\ powo·dó-w, <Ila których o·ez.ekiwa.ny forb~z}a_l etatów_. Jekarzy w nasz~·m miescie obejmuje
leCQJni~t,wo
t.?Jw.
wszystkim
prze•de
?'twai:t·e i 7..amk,nięl~ -: pr-:'-Ycho·ainic
1 mp1tale O•rarŁ ulacowli;1 sluzby 7.drowia w zakładach pra.cy.
Lec2'llictw-0 S1lkO<lne mo·że P!,J<C?.ekać.
W S7.k·o-łach ró-żneg,o typu ucrll:; sJę w
nasT.ym mic-ście -0k. 150 tys. d:z-iewczą.t j Chlc>pcc}w, któ-rych olaeza Oi{)•ieką Ickal'ską 31 lekarzy p•ra.cujących
w pełnym wymia.\ize go.dą;i.Jt. Po1wsLałyeh 102 leka.t'lY to „do·chod1zą.cy·'.
Ich zasa·dnirrtylll miejiscem pr.a·CY

l
l

partią

są

ł Pla.~ó·wki służby 7.id~'owia. IJ<O!Zoa. sz,Jmlą.
; OlHiczii. s"ię, że na 1 lek.a.na prxypada w Lod<Zi ok. 2 tys. drLiecii i ml·o-

ł-0.ść

sojuszu. opa1rtego o

przez 81 t-onnict \.VO

do szk.c•ly. WśriHI nich
uw.ęsrzcrza,ją
&"llk()ofa.ch 1>odsb\.w•.}Wych),
w
(tylko
st.wierd"TAJno w ubieglym r-0-ku srzik()lnym pu•nad 4.200 przypadków 7.aburzeń rorllwoj.n soma.!ycZJnego (w:71rostu,
wagi, <>lt'lość, niCll)1·a.wid·łc·wości pokwita.nia, ZJaburzeJ1ia w ukła<faie dokre-wnym). Grnźlice lub nieb•W•Pil'·Czne
z nil\ ko.n.takty stwierd:?o.no w p·o.nad
2700 wypadków. Clrnrób reuma.~yc7.prawie
n:vch i ukla.<lu krążenia
;;4oo przypad1ków, wa·d wzr-0k1J po:n.'tod
7 tys. przyp.a.clików (nie stw1ell'\dizOO<>

o

mie",isce

i

CZEKANiiE .•• NA 00"?

A
I'

~

~

~

.LeDTniehyo SZJkolne może p.oe'Zekać
az etatyzacja po:mstawi mu leka.r:zy.
Nic di:iwnego, że w szkc·l.nych ga·bineta.eh z.?.siad-a.ją na ogół slażyś~i lub
e~eryci. A i to w 0<kre1S<ie epiodemii
itr~·py są o-n·i o•d1wn•lywa.ni dl() pra.cy w
pi·z~'ch<J•dn.ia.ch, Ut.ario s•le boiwiem
p.r7,ek 0
Jaś ni-.> k1~1.yn~. ;
.
w·na.nie, Że. S!Zlrnl:ny
"„
1
do1ro,sledo
J.>r:re·c1wi.ens•-W'ie
.
"· •1ana
d
i
·
1
wic•d'7'a ·Il ' 1o-ry na.we w 1C• y, gdy od17
' Yrh-1nlmię w lekkim sta.uie
rl
n;' gc·i:.cuiK:cW)rm. diC?imaiga siie wie·l1
7
0

"°' .

ł ~:-~la~.n~':.~ ~~ f ~~~a,~?.as'~c'
1 1.es ~~~~oel•)

„ ~"'.°'1.ti,ien;a

0 ~,
P·rary. O

~
•
tym. że mloz
I'
1
~ • 'UE·z. S:.!iCO~ n.a nie iedncJc.i;n•l•ni~ J>raeu~ .i_e ,kil_ka.n.~scie g~<ł•llin na do•be - ja~ I,<}„, się me pam1e!a
•
St . .
~
~ je ~~'ks•t:vka. s~.am1 7ld·rowia c.b~.i'llnie, które
ł · .,..., o d1ZJ1001 7!d•roiwe --.._ _

Sw. Pio!.ra w R·tymie podczas uroczysW-

Wa.!ykańskie go

Soboru Powsizechnego.

CAF

NRD

ty~odnie w

inżynierów

We wrześnlu hr. Stowarzyszenie Inżynierów Wlókienników zwganizowaw, dzięki pomocy MPL, w·ycieczkę
specjaUstyczną d•o NRD. Wycieczka miała na celu zaz
lekk;ego
przemyslu
poznanie praoowników te chnik,i
osi.ągnięciami wlókiennic twa niemieckie.go.. O. ;vrażernz. Tanasz Czyt.el111k
11iach z tej WY·C<<-czki pisze
deu.s z Trojam z Lódzkich Zakladów Przemyslu Pasmamteryjnego.

•

w
za.Jdadów
wiedza.nie
rozpoczęliśmy od
NRD
fa.bryki V. E.
ob~jrze111ia
Wollwairen-FaB. Cot.tbu.s•er
bnk. Z.a.klady prodlllkują 1lka-

Z

ni1ny

uzna-

v..1-etni.a:ne

plaszCZO·\•Voe

z

sztuczne!lo
kt.ó~e
o nazw.ie ,.Cu.na.wa",
itni.tuje do zludzeni.a ,,m'Ohaiir''.
Sa.l·e produ.kcyjne za.kla.dl\l są
c zy15,te i es:te tyczn.i e utl'Zym aPra.ca w zakładzie t•rwa
ne.
oe!·em godzin p1u1s pól godz'obia.do•wej i 15
ny pn.0rwy
śnia.da1nio·wei.
m!nt11t prz.s·rwy
Da.l.<;ozym eta.pem bylo zwi€do.mi-e.1'.<:ką

ct.z~·nie

~o

I'

włókna

Un'"'1~r.;;v.1etu

Dre.?.dEń

~'.d.ego i Ins!ytu.~u Włókienni
przy +ej
ct.wa, hstn 'ejącego
uczelni. Wypc.s.ażo·ny on je.;t
w ~z.z~reg no\voczes.nych aipo.r-atów, m. in. apara.t do koontrolowa1nia przebiegu czynnowykońc:za•Lniczych: pra.ma,
ści
folowa.nia i innY'ch podobnych
O\Peracji. W In.stytucie znajdu}e się ze>Spól ma •.,,zy<n typu
„Meli.no" do produkcji wl:'>120
około
kn1<n (wy>da.jność
m/godz.). Pra.ce ln"11:yt.utu obej
mu.ją che.mi.eizną · obróbkę wl.Jk
i
przepro•wad.zoe,niu
Po
n a.
prze·z InS•praiwdzeni•u prób.
ce.i.imy
się
stytu1t przekazu.je
do przemysl1L

BIELIZNA Z DEDERONU
Z Drezna ll!daliśmy się do
Ka.rl Ma.rx-Stadt, gdizie zwie-

...-------------~

Leka.t"Ze s11lmini zo·b<>wią.za.ni SI\ do
dw·ukrotnego ba,d·a.nia kaibdego dziecka w ciągu ro.ku i kie•ro·wa.ni-> dzieci
cho•ryc)J do s1>ecjalistów. Zna.ne są
je•ctnak wypa.d:ki, że ob01Wią7.ck ten
nie jes t wypclnia.ny.
Leka1~te szkolni muST...ą prowa.dz·i-0
Ka.i.de d!z;iec1ko
s'.a.tystykę.
rm,leglą.
w kla.9ach I-IV lec.zy się u c!entysty
i o!>ią.gn.ieto j-ui PO<no-0 ok. 100 proc.
w~·Jec7.enia. Leka,rze"' S7lk<>lni winni wizyl.oM•ać leikcfo w.f.
Leka.1"7..e S7Jkolni są ~l<mkami .l'!lld
0

h igieny szkolnet"

Gdy Jas' ni· e krzyczy
.

przypa,d1ków ja.glicy), wa.et budo·\ll~
pustawy 9881 przyp·a.<~ków, a wreszcie P·la&kost.o•p·La 3100 pl"2iy·padków.
Ale Jaś nie kr.tyczy. Jaś moie wicie

pc•wekać.

DOSKONALA ORGANJ,ŻACJA
ż c
I
Y 'IE
·•·
~ n•cJ1z,i
w "-"'
sluż:ba 7'„["(l'\Vi·a
Sn;lwhia.
·"'
.„
Ta.m,
d·oskc•na.le 710,r·gani:7•1J"''a.n···.
J"cot
~
"'
~
g-d1r.;e nie m'.I. ga.bi•ne·lów leka;r.-.k•ieh,
co pewie•n c-z;ai<; p1l"cyje1;.d:<a ruchomy
a.nib!.tlans. Tr1.eba. borw"i·e~n pan1lęiać.
że i pr()j.e·kfo,nci Liia•k:tu.ią sp.rawy zrl•r<>
wia P·o ma.coszemu. W S<1,ko·le Tysiqclccia. im. T. Bo•rowia.k n.a 'Vidll<'wie Pt'l.«fJJlaoC7:-0<JlO n.a ga.b•n.e! leka.rmałe,
<lwie
ski i s~c.ma.!o-lo·!l'iezn"
'
l'"iemne klitki. \V fo-zeciej, prze1z,naUl'ządro·no...
c;-r.oi~cj n.a JJQC17,~ka,In.ią,
izbę harcerlS'ką.

II

z wizytą u niemieckich

De1no--

rzetuiosła.

o•twa.rcia

Trzy

s1>0darki komunalne.i i miea.ktywirŁacji
S't.lrn,n io-wej oraa;
małych miast.
Miinione 25 lat dzialalno.<ci
SD dobrze zapisały się w hlst<>•rii p-01lskiego ruchu dem0''rnios'.v I
oraoz.
kra.1ycz,ne.go
swój realny wkład w budowę:
w
socjailisl.yczne;(o
wi>l roju
Pols<ee.
OIUUSZEWSKI
ED<:\:IUND

d21ieiy,

;
;
'
,

śoi

masową.

n1tC

Baą;yliki

Wnętll'1Ze

dza.liśnw zakład V. E. B. Fe.i.nwasche . (Sbreta), który spe<eja1:.zuJe s.1ę w prock;k~Jl bielizny damskiej. Bieli?.Jna produkowana przez te zakłady rn!L
ustaloną markę wśród kobiet
n'ernieckich. Zna.na jest też i
naszym paniom m. i<n. łodzian
.kom. Wzory przedstawiane są
fa.br)"czprzez proje·ktantów
nyeh handlo·'N1J. który decyduje o wpr·o•wa.d:zerniu przed\Sltawionych wzo,rów do p1·od.uKcj i. za.Lwie.rdzenie WZO•ru nas.tę.pu]e po 25 dlniach. Na marg1.n.esie należy wspomnieć o
no wvm. wzo:-ze haleczki z dę
<l<>ronu w kolorze Jas.ny grabiaJym.i
nak<ra.pi anym
na.t,
u.zu•pełnia.
Calo.ść
efekta.mi.
piękna koron.ka. $liczne!
0

0

WALKA Z HALASEM
też
Zwiedziliśmy
znaojdiujące
Zwlcken,

za•klady

się v
25 km od Ka.rl Ma.rx-Sta<lt.
obiekt
Jest to nowoczesny
wybud.o·wany w 1953 r. Po;lpo•J.<.tawo-wa prod·ukcja
wi.sko.zosze\~1k1 z je<l•Nabiu
wego i materiały krawa.oonNe
z nat\JJI'a.lnego jedwa.b1u. Fab~yka po.siada nowo·cze61ne kro
&na a.utoma.tyczne, z sygnal:na tabliumie.se.czoną
zacją
CY. •W razie z•erwa1nia 06nOM'Y
lub wątku, obslu.gujący odczyna którym
tuje na tablicy
krosn!·e nmsta,pil defekt. Po·za
tka.lni wypo.sa&'.() na
tym sa.la
dźwięk<>
jest w u.rządzenie
ch lonne ora.z kłimatyza.cjq. Na
do wyoo•ko.ści
ścia.n
okoio
1.5 m urzą.ct:z.on.e .są kwiebn.iki•.
Wa.rto w.o.'J<Jrn.n.i·eć o ba.rwiemu pod.szewek systemem Pad
Roll, apa.~·atoeim zbudowanyrn
przez czeską fioc-mę Svetenna.
0

~~~~~~~„--_...

łł

się

'vytw()rcz-0,ści

zespól · „Studi·o"
jeBt obraz pt. „Na białyrn szla 1... u" wg scenariusza A.liny i Cze„
Brz-0zow\SJiicgo.
JaL'•Osiawa
sława Centkiewiezów w reżys<()rii
jest
przew-Odnią
ideą
Będzie to film psychol<>gi<!zny,któt'ego
'vrogami. jedynie oltoliczno
myśl, że Judzie w zasadzie nie są
sztnczw
nimi
ści, a w tym wypadku wojna, stwaL'zają między
na Spitsbergenie
była.
CzęSć zdjęć reali 7.-owa1u\
ną przepaść.
Na 7..djęciu Witold Pyrkosz i .11-.zet Zb~róg w jednej ze seen

Jc<lnym z kilim filmów realizowany<:h

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________
D
;

O

roli
kierownicz,ej
kratyc.zn.,,,
PZPR w budowie l'<OejRlizmu
oraz uznanie przez PZPR potrzeb. interesów i samo<lz·~l
no1ki Sl.rQll1n,icLwa Demokrn'.yczncgo.
D<-iali:cze SD są w Sejmie,
rad.ach narodowych.
rz;.1~hie.
w org-anizR-cjach masowych.
ks.z.tallowanhm1
naod
Prnce
świad·com~ci po.Ji,tyczn.zi w.śrc,d
sipokcznej
bazv
śNxl-0w1sk
S1rom1'ctwa należą do węzł•)
wych zR .gadnień w jeeo dziaW codziennei pracy
la.lno.ści.
domi'llują
parlyjnych
ogniw
takie sprawy, ,jak problemy
i wycho-wania. upooświa!y
wszechnieni.a kultury. ochr<lny zdr0>wia. J'()?,w<>,ju d-robnej

automatycz1n.'-e możliwc1±ci pro~
dukev.ine zakladu.
po~.rzebuje

ne.i. Wychodzą pod egidą SD
„Nowe Drogi". „Glos Demokracji". „Dzień". „Głos Wolny WolnOIŚć Ubezpieczający•'.
organ
„Młoda Demokracja" Ruchu Mło<leJ Demokracji 1
inne. W· oJ:>o.zach gin:ie wielu
ctz;aJaczy.
W okresie ol~upacji wyst<}powalv w Stronmctwie 1€1l<ltncje za.równo dalszej radvkalizacji, jak i cofaaua się sp0Jecznego. Jednak na czolo wytendenc,ja oparci:l.
sunęła sie
Polski niepo::lleglej o so,jusz
Związkiem
i wspólprace ze
RadzieJkim orarz postulat rapnebucl<JWy ustroju
d~'kalne.i
spolecznei:I'<> Polski.
d pierwszych chwil wyStronnictv/o
zwolenia
sta.nęio
Demokra.tyczme
no" ej
na ll"l"Uncie budowy
Polski u boku klasy robo·tnicze.i i w sojusz.u z innymi
demokra.tyc-.mymi.
pa.rtiami
podpis
Wyrarem tego był
Winoenlego Rzymowski.ego pod
l\1a<nifestem Lipcowym 1944 r.
w wyzwolonym Lublin'e. N'3.w=nwie.n:ie
slą,µilo formalne
Stronnictwa Dedziałalnooc:
pal't!i
jako
mokratycznego,
po!Ltyczme:i. a we wrz.etśniu teogl<ĄS.z.ono
go samego roku
„DekJara·c.ię programową SD".
nowy okres
Rozpoczął sie
pracy, w wanmkach dającyc;1
praktycznej realimożliwwci
zac.ii zaJożeń pro.s:ramowych i
rozwoj11.
orga11JJ?.acyjnego
wojną
prwd
SLro.nnictwo.
p;:-zewa,żnie o skla<lzie iMeligenoki m. ·zaczę:o skupiać szersze rzes•ze rzemiosła ~ ml)ych
rn'ejskieh warstw pośredrnlch,
Wspó.Jne są coele trz.ech dziakraju partii polilających w
budowa u.sitr0ju
tycznych
S{l(!jalietycznego w Polsce. Z
wspólnotv wynika trwalej

naś~ie osób. Qgra.ni-czonie :-n1"logran.:czaia
bi1ura.
żliwcści

Zakład

Okres okupacji nie przerwał
dztał<i lno.śc1 Stro111.n;ictwa, ::homusiało
konieczności
ciaż z
prz,ej.ść do pracy kon.sp'racyj·

slaiąc

zapotrzeb~wc;ąż ro<inace
"'ania n.ot szlifi~rki ze &iMnv kraiowvch i zagra1nicznyeh
ociib'o~ców stwarz.iją j.<odnak p;lna oo·trzebe po-wieltszenia Biukilkara Konstrnkcyjne·' o

rz.emieś .lni·
kwalifik.owa.nych
kćw d>o wanS<ZM•lów mech.an.o·oo
nych. tokarzy i frezerów. D:>plyw ze szkól t~chnkzny-::h
nie pokrywa całego za1potn'.o(ebowanda. Przyzakładowa s-u!wla zawodowa k,o.ztalci W<Pfil'""
dz'·e ob3C!lie 204 uc2miów al~'
są · .. od.
spoec.inliści potrzebni
zaraz". Sygna.Uzuiemy t.e kl<>p:>ty ze względu na ich znacz-en:e dla rozwoju prz,emy.s.ru
rnao:zynoweg~>. na kt6rym go1=:p0darce po:.slk.iej bardm z,1_
(id)
Jeżv

Z otwarcia Soboru Powszechnego

win.rui ucizes.tniooyć
ped•agogic11nych
również
jak
w ich pos ieidzeniach,
ut.1izymywać kon!a.k.t z komH~!em rodmicielskim i t.i-ójka.mi kla.s1>wymi. Do
elano im osi.a.Inio ndrt.ie.\a.nie po-rad
pe1'SU1nc1lo•wi peda.giogicznemu.
0

LEOZNllCTWO W

SIECI

moi"oP·OIW'iąll'.ati
s1·-e.c· usta.J.o.nych
""'..,
maiks\,'ma.!no
z•.·
0 ,..i·Pk"
c•.'Ch
~
"
...,
~
-'"!>e~vni'.t.
·•
le•luJ.or:s•lłĄ i hugiic"nici71n.ą drn'.c·c1:cm i m~od<~lcżv je.sit up<le·cl1><na bar•rlz:o mts.teTnl,e. I t.rzeil>a. s~'\\ric1Pd!z~i.ć, :i-e nie p1rzecieika.ją JJo1•1.1e.r.i: rnią p;nzypadlk·i oaodajl!_ce
się d·o ł~ll7-e•ni• a. Ale więks•z,nś,' lekarzy „du·che<rlwi" do s11kól n.a kilka goze
ko•n.!aktu
U!Nymywanie
d'~in.
s-~l;:cl~ 1· JeJ· kierowni,c!wem J·est więc
·
·
·
.,
„p·0<ho.tnym zyc7en·em".
C·7'e~'to
Z.r-i::;;rJta nie tylk•o JecZJniclwo ma
tructncśei. Ma je równi-e<ż sz1k.0'1a. Kto

~

ma się 7lajmow.W re.gulowaniem
wo·dy w łaźnia. ch srt:ko·lnych
(tam gdzie ooe są), jeśli za.rzą.{111.t>nia
że po zajęcia.eh w.f. chieci ~
mówią,
wi.nny sie ką.pać? Kto ma. s(e za.jmować prak!yc'Z.ną nauką p1Hlstaw-0W~' eh zasad higieny i eg1.d>wo·wać ł
ich przestrzega.nic: mycie rąk. <lo·klaod ł
ne mycie się w do.mu itp.? l'ogadanki na. lekcjach wychowa.wcrl~·ch są.
tylko „C·d[a..jkowaniem" pro-blemu.
07Jemu ta.k opo•rnic wel10dzi w życie ?.a.lecenie. by mło·dą;ież chodJzila w
S'llko·łe w t.w9.· 1'dym obuwiu (pa.irz statys!yka plasko,„.(o.pia)? Dlaczego nic
We wszys.tkieh UIJ<i,lrncjach &"r.ko•Jnycb
~~t myillo i ręc11nia<i, nie mówil\f
,1uz o pa.J>ic-rze toa.lelo•wym? Dlacą.e~o
szkr.<lna slu:iJb·a. :rdr{l'Wia. nie ma wirl:iDO•WO \WJnOS:ZO·
<lu W
·
nych s7Jk6!?
lUo o·dP•()Wie n•a. te l)yta.n.la i S'J,e.rp~
innych. J1tóre poiwn·dują, ie Jaś jeszcze nle krzycr'-Y w ugóle, lub krz~'Natomiast g<l;o staje
cichu~ko?
C7Y
sit: dużym Janem oka.-zuje sie. że ma
i skn~'Wi-O·ny krę'l'o.slup i pl:.Hus, ie
mu <1-0lega.ią nerki i ~erce. ()ka 7.u.ic
się wreis•z•cie, że w Pnl.5 ce 1 ~ .Tanów
rr.c7.r.ie niżywa 1 luhke P·~· 5 ' 1 ~' <lo zębów, prm;ieważ nie mia.I ich k~o nauC?:~'Ć :ra mlo·du. by mir.!i nieza.wn.dn~·ch Pl"l.~".jaci<l! z,ilrowia w mydle,;
wv.rll'11ie i szmo·te-crzce.
Pnl)'C•7yny i &kulki nie SS, w te.i
. 7'I>Yt Mlle•gl.e. Czemu więc
d<>'•e rl •1in!lf'
h sill nie epo~·Lrze,ga?
W!.'k cizę51 1o ie
u.p.

dc·pl~'WU

<l1;k11meni!ację

J.

POTĘGA

P. S. A moi:e o spraicach po•ruszosn•o}e
u·yra±q
w awlylrnle
nvch
zdanie ldemicnicy, d!fre·Tdor:::y. 110•1-ł
/elearze ł
s:;:/cól.
lódz/dch
cz11cie/e
sz·k~"ni ora: rodz'"e? Pody.<irnt111·m.11.'"
r
·
·
·
sq)
kon1e.:zne
i
p:n1·3zny
Je.•·t
Pro·blem
~
s:ybkie rozw11rrnn1a.
j. p,

. - - - - , .......,„.,,._,,,.„ __ ,_~--~-----~l~~~--.--.-.-.-.-.--.--.-.-.-----~-~-,..~---

DZilękii

stos-owaniu

urzą<lizeń

robo.tmcy
dżwi<}kochlo•n.nych,
prac1.11ją w wa.runka.eh me wyni-"•?:Cza.ja,cych ich sys.temu neir
W<J•wego. Pra.cę na·d zminiejszemem hala.siu p~owadz.i In.stytlbt Hein.rich,a Herza w B-erlin.:•2. za.ga.d.nieonie walki z ha.Ja.>·em wedlug O•ŚWJadczeń kolegów memi·&ckicb je.s.t w)'IS'upla•n ..,,,
wa.ne na p:. 2,rwszy
a.kcji BHP.
NRD w raimach
tra.nsport
za·lda.dowy pcista.w10iny jest na
cto,,ć wysokim poziomie.
w tra.n.s.po.r cie poziomym
prze.wa,żają wózki akumula·t·:>rnwe z róimyTI1i doda.t.ko·wymi
ja.k dźwig.n.ie,
urządzeniami,
i t.p. pouchwyty, pochylnie
!'>Oisz.czególnych
d·O
t.rz·°'bn.e
gru•p ma.terialowych. We wszyst',i·ch zwi-edza,nych prz.ez na.,;
zakładach h,.t111eją ko.Ja ,.Kameora d·e-r T-ec,hni•k", które są
naszych kół
cd:omvie•dniJ<am1
NOT-c•WS•ki.ch. Kluby Teich10iiJ...i
l'
.
id Ra·CJ01na
t h
„
· 1 1•7..acj.i s.ą· w•łąc11:one
ee· o· w1,•PQ•M!·j
kl-·_,
k
D orga.niza,CJl
·
•y;re cja za, """ow
ni.c?.Jn<:!J.
pai'.,J.'a•nuij.e k.c.\om „Kameira d.:r
Te:h:ii!kj' i ruichowi noiwa.torSi<·'·emu.
Tyle, co do wra.żeń na.tuli"~
po•:zyrnio•:lY"Ch podwi•zua,1-nej
7
Dla n.as
c .as 1-e.j wy-ciec.i.ki.

Również

wewnąitrz-

0

in.żynie·rów włókkin.ników była

,,,i.-,
.
.
o•na nie·zmiern.ie ci._awa, pobowiem na zoebrzn!e
zwc•lila
maleriaJu farinte~oe: 0•ują.cego
chowego .
inż. TADEUSZ TRO.JAN

l>ZIENNIK Lól>Zlil nr_ 248 ..(QO}--i-

łódzkich „KURS 46'•
---------------------------------------------------------- ............

Od 1 listopada br. w skleoach

LUDZIE

8 - godziiiny dzień pracy
DOBREJ
obo'\Viązuje i -,,v handlu
WOLI
W LODZI I WOJEWÓDZTWIE ZATRUDNIONYCH JEST W HANDLU 57 ~SIĘCY OSÓB. W I PóLROCZU
BR. PRZEPRACOONE PONAD 3 MLN GODZIN
NADLICZBOWYCH.
A
PRZECIEŻ W
HANDLU, PODOI3 NIE, JAK W WIELU
INNYCH
DZIEDZINACH NASZEJ GOSPODARKI,
OBOWIĄZUJE. USTĄWA
O a-GODZINNYM DNIU PRACY. ZWIĄZKI ZAWODOWE PRZYSTĄPIŁY
OSTATNIO DO ROZWIĄZANIA TEGO PROBLEMU.
WAŁY

ilku strażaków
łódz
kich, którzy ll'(lspieszyli do a.kc.ii ra.tunko-wej
na miejsce katast.rofy pod
Mo-szczenica, mldalo naty~h
Ul!"S 46" jatk
go namiaat niema.I
swoja,
krew
zwali związk<Jowcy . - '.'na. potrzeby
rannym,
W
II
zna·cza ..iący p~ZY'W!'ocen:oe
kilkadziesiąt godzin później,
w ha1nd:lu
46-go<dz',nnego tykrew o-ddalo kilkudziesięciu
gvd·rua praicy, będzie rea.JizmMa
foln.ierz:y. W ub. pdą,1~ prac0>wnicy
Prezydium
Rady
Narooow·e.1
Lódź - Srć·dmic
kąt
ś::ic
rzucili ap.el niesfonia
porno-cy -Ofia.rom kala.strofy
przez zapisywanie
się
na
lislc; honorcwych krwi<>-1hwców. Własną krew zaoliarowa.ło ,już 17 osób. Wzywają cne
praco..,vników pozostałych
dzielnicowych
rad 1
narodowych d<> zapisywania t
się
na
listę
honorowych
krwl<>da.wców.

K

K

Pnd nstrvm

ny
się

sto1p!l!i-OIWO
i
t"CJ•ZpoCZlt1,;e
od 1 li.stopa.da br. Z 8 stkle

pów przeod.s.iębio,!'stwa „Dełitka
tEISy" w ni>E'dlzielę będą otwarte jedyn.i·e c!Jwa. Jeden w &ród-

Upiększanie I„. kryminał
I

f

To nie tylko wyraz wspólczurJa
serdecznego odru·
rhu w
Sto{}sunku do ludzi
ciężko
poszkodowanych
w
tra.gic:zmej
katasirofie
PU·d
Moszczenicą.

Krew jest w wiciu wypadkach ,icdynym Iekic~1 ra!ującym
życie
Judzkie. I to
nie tylko w wypadkach u·ag·icznych kata.strof. W klinika.eh i
szpitalach
!<>czy
s:~ e• f7.iennie \\1alka o i!·cie i zdrowie dzieci i d-0-rosJ~·ch. Krew musi hyć zaw·
S'le w pc.;rofowlu. Ten na.i<lr'(l).~zy Ie·k chory oLrzynmje b"z1>lalme.
"'"to: L. Olejniczak
Katd.eioo

ro•ku

Lodzi
Prze'lisiębiorstwo
Ogrodnic.ze
przy wuodatne}
pomocy spole,ne11stwa. wys-0.d.za u> pa.rl;ach i na skwera<:h tysiące
drzew i krzeivów.
Bu Lódi
nam pięlcniala jak. móivi
ha.si.o.

p-0got<J\''~u.

tv

:::.~~~~~~~~~~~~(~z:l~)~~~~~iv~e:._~iv:1~-z:.:eś_n_iu~_1e_go~_r_o_k_u~w_y

ZAINTEROSO ANIE -- śniadaniami

fabrycznymi

Akcja „Dziennika Łódzkienych dziennie "'nia<lań
go"
propagu]ąca
codz.eime
s:a do pcmad 140.
dostarcz.anie do lódzl<.ich zakla:lów pracy ta.ni.eh śn:ada1't.
cieszy się
C<»raz
większym
za'nteresowan~em.
Do. listy f
~TU
zalda<lów. ktore zwroc:ly s.ę ł -.-·:...---·----ootatn'o do
PSS-Ga•SlJXll:lom;t
orcducenta .owy-eh śnia•'.~/1

I

prc.;;bą

0

bl1zs~ ;1nforma·~.1e

dG•tvcząoz akc.it. doszlv je1<zcz.e
Poludni<>WO-Lódzkie
Zaklady
Przemysłu

Jedwa.l>nicŁe1.;-Q

Przv

fJutro

Milicja

l

t

w czwarte

J) e , •. I•z o".e
S

przv ul. Strz,elcz.vka.
Obecn:ie PSS Gastronomia fi<naHzuje urnowe o pr<">- ~

ł

k łł
ł
ł

połkłtUie

w

godz. 1<l 15.30
przez lelefon 303-04

\vadzen:'2 s·~olówki ~ .or~y.gc:,to:- „
wan'e więk.s~.ei iJ.'.11iC1 i.maaan ~

od1>owiadać

Fabr.vce Bu<lo0wy Tra.n.sfor ~

w

wz,rv--

:rn3-04

bi:dzie

m~~~~?~~vm zakładem. któ_r:r ł
Stanisław Dąurowski
u
s„eb:e
wiprowa•dztl
taliie ł dyroktoi' n (}d•tlziału NBP
ś:iiad,:;in'.a są Zl'B im. Wt:.<ly ł
w Lo·d•7j
Eyloms,Jcie.J. Ilct5ć zakupywa- ł
GLóWNE TEMATY:
~

mer

l 'lń nnA"h

ł

Prz;ydz.iał
dewiŁ I ~a
wyjawy
do
kra.Jow
demokracji lu<1owel i ł
J;:apilalistycznych
ł
@ F'ormalmiśri
wa.runku- ł
jące uzyskanie
dewiz
dla. celów
mrystycznych.
.
.
© K>0sz.ty nabyC1a dewiz
(kurs plus opla.ta turys:y!.oZna).
@ M-0żliwośoi
wywmu ł
własnych dewi ~
do ~
kra.J'ów
kapitalistyFl.@

llo!ł).tiOi"..ńrnm~t ł

„...

~~!!J~~~~}ll.llW.l ł
Władysław

Gomullta - Prz<Jmówienle na centralnych uroczyM<>ściach
<1-0żynk<>wych
w
War:!zawle w dniu ~.IX. 1962 r.
-

KiW, zl 1.

Albert Maltz - Krzyż l "trzala. - KiW, zł 10.
B'.blio~eka
Powszechna. Pc.w~eSć
wspó!.::-ze nego, P"stępnwego plsarza
amecyk~nsk;e::o
u!cazuje robotnika n:emieo0kie,go
w okre:;'.e hitleryzmu.
Stanlslawa Fir..sz.irowa-Mm1kat
Rochanlwwi·e róży ·wlatrnw WM, zl 25.
Rnhaterami „Kochanków róż~
wiatrów" są maryna:·ze ~OC.<:7."'
długiego rejsu do Jap~.;11t 1 ich
rc.:!zinv w kraju.
Ela i Andrz.ij Banach - Slownik mody - WP, zł ;o.
Ksoążka dla w~wstk:.cl1.. ktr\rych inte:·esuje dawna h:storia
i kultura.
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Wymiana. dewiz
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wy,iazd w
pas
konwencji CSRS
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@ Mmilt:M·-0.ści
le.gia}neJ
V
sprzieda.ży
posiadanych
ł
dewiz
~ @ Opla.ta k-0s-.i:tów p-Odróży
przy
wrjaz.da.ch
prywatnych.
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*** Z miasta

W salt Klubu Lttd owego przy
ul. Wlęck 0 owski·ego 13, dziś, o
godz. 19,30 mgr Seweryn Hurwicz wygl·O&i prelekcję nt. ,.No0

w~

zjawisł,;:a

na.r<>dowym i

*

\V śwkei~ m1ędzy
żY<l·owsklm".

*

*

*

Nau!<o-

akcję

1'0ZJ>O<C.tlilla an,eą·giczi j1i:t 11ie<l'uao bę

diiemy
mQoli
„przerlsta•wić"
spra.wców tych aspoleczn·y ch
czynów.
Dow!e•dzieliś my

się

we organizuje dziś o godz. 18
,\, saU LOK przy u l. Traugutt.a 18, odczyt mgr T. Ordy1isldeg·O pt. „ Wplyw barwy na pracę
Judzką"
(z cyklu . „:f'.roblemy
wspólcz-esnej orgamzacj1
praPol.ski

cl2lał

*
Klub

t.ódż,

*lcomunlkuje,
Taneczny, Ocl-

że

d·c·tlatkowc zapisy na kul'3 taoca towanyskieg·o przyjmuje seki·et.ariat
Lódź, ul. Traugutta
nr 18, pokój tCG
tylko we
wtorki° I czwartki w g·odz. od
tr. do 18.

4 DZIENNIK LóDZKI nr- 248- (4940)

róumież,

że

l..PQ sprowadzi/o rok temu· c.ebulki pięknych Kwiatów
z Ho/am·dii. 'IV br„ rozmnożo
ne, wysadzono jtiż na teoren!e Lodzi w liczbie ok 10 tysięcy sztuk. Niestety. nie moż.emy
podać
do.kl.adniejszych
<laorzych w o·bawi.e.
że staną
sili one wskazó:.v,ką dla zl.od.z!ei.
Sądzimy .iednoak.
że więk
sza część spo·leczeńslwa l.,odzi, J<.tóremu zależy n.a. wyg!ądz1.e
mwsta, pomoże wła
dzom w wykrydu sprawcó10.
1. p.
NA ZDJĘCTU: przygotowywanie klo·mbów pod sadzonki późnych jesi.e-nnych kwiatów.

WYSTAWA
książki

naukowej NRD

Od porn.iedzialku. w księ
garni przy ul. P.iokk<•wskie.i
23 czyn1na jest wystarwa ks:ą
żek
wydawn:ctwa bertńskie
go Akadiemie-Verlag.
Obe.i··
mu.ie on.a naijnowsze wydawnictwa naukowe NRD.
Wystawa z.organizowana ;e..."1.
i;tara.nlern Pań.~twowego Wydawnictw"! Naukowel'(o i Domu Książki. Czynna będz'oe
do d„1;a 25 bm. w _go.dz. od 11
do 18.

niedzielę

l

Przydałby

WNaaŁ'1JOwadzi ię

8

słodycze.

Na d al\Slzym. eitapi.e poirządko·wania godzin za,tru:dinienia,
pt"zewid!uje sJę zmiany czasu
otwa.rx:ia
niektórych .sklepów
z airty'lmlami j)tl'Zemy.slowyma
(np. nie od godz. 10 do 18,
a od 11-19),
wprowadze;:1ie
ha.nd<lu
na póLt01•ej i drmoe
zmia1ny, wolny>eh drcri d11a pm.cow1n.ików n.ie w ni.edzioelę, a
w dzień poiws.zedQ1: itp.
Wpro.wa.drenie tego rodzaju
zmian, rzecz zrozumiała, nie
mo7,e odbywać się jedyn.ie ko-1
sztem konsumentów. Zjedinuczeon.1a 1 dyrekcje
ha.n.d>lowe
za.pewniaj~,
że już p.rzygoiowu.Ją się do usprawnienia zaopatr-zema sklepów. Vl ooba.ty
będą zwiększone doota.wy. al':
tvkuil.ów spożywczy•ch. Klienc;
będą mogl;i a.ż do godzin zam:
kn.ięcia sklepów za.oopatrywac
się w podetaswowe prod•Uikty,
ja·k np. pieczywo, ja.j.ka, rery,
mleko i.t.p. Poza tym - i;:;zcziogólme w
&0>boty zos.taną
zw1ększoone do.s.ta.wy ml-eka do
barów ml·ecznych.
Będą O•ll€
na.ctaJ czyn.ne
niediz;el•e i b<;-.
dz1e moe:na w nitCh ku1poiwac
mleko na po•brzeby domo•we.
Sprzeda,ż s.łodyczy i wima b~dz1e
s.i.o od!bywa.ć w niekto·-,.
·
· h
ryich łódzkich kaiwiairnnac ·
U pod.stasw p~zywrócenia 8go<lz~nnego dm1a pra.cy ja.k
za,p·ewntają ha.nd1lowcy zna)
dzze się
prred·e w.sa:y:stktm
Pel.n iejsze i s.pra1wniej.sze za·
o.patz:-zente
siltle.pow
ooraz
s·p~a.wniej.5za <lJb.'>luga, ta.k, by
kłle•nc1 nte traclli
cza.su na
poszukiwa•nle potrzebny.eh im
airtyku.lów.
e innowacje w h a.n <l'i1u sizczoególnie w okpasie początk{)lwym .sipow-0dou1ą
niewąhpU.wie tru<l1nośc1 w prowadz€1niu g-OISIPo<larst.w domowych. Za.pomi.na.lscy będą mu

T

n'edz'el~

zamJ•:onię

s.'eli
w
i po
ciu sklepów
za.da.ć
sobie w'ę-

cej brudu, by na.być potrzebne
aln::1~a.t - a za.pomnJa,ne - artykuly. K o1:i,s.uirrion,c1 we wlasnym i•nte.res:e
będą mu.;;ieli
n a oo dzi·eń sto.s.owa·ć w1ększą

dysicyplinę zaku1pów.

Ba.aa.noia
śroct<owi.skowe rozmowy ja.[<.ie pi"zo€ipro.w.ad1zity m. i•n. prz€d,-,ta.w1.cieik'
Lig1 Kobiet, wykaza·ly, że .s.poleczeństwo godzi się
na tę
dy&cyopli 0 nę
zakuopów.
Z zastrzeżet111em jedna.k, by zm;any w ha1n,d,lu nioe byly pr-zep~owaodzane zbyt s.?:ybko i. za.<.•.r a,k"·.i'ąco.
Pod w:i.runluem.
Ż; n';stąpl jednocześnie (Jobiecywane usprawnienie
:z:aopa-

tr~:ia.~a1rg'•ne1Sie na.leży

na-1rniernć, że po<loohnych po.s.urneć
dcik01t1a.no ju.ż w handlu i:xrznalis.ki.m i wa.rszaiwskihm. Podohno zda·lY one tam eg.i:aml·,~.. •"'".Pa_,a wi·,,.,, m1·~c· na"
•vv,
"'
Lo,d~ h ~
dzie.j.ę, że i w
· zi a•n.d.lowcy S•tainą na wys 0 ri.ko·ści zadą.nia i że wpro·wadza.ni·e i>rzez
zwi.ą:nki zawod:o•we „kursu 46",
pr.zywraca.jącego szerokiej rze
·
h a.ndlu i c h
szy pracowni'k ow
uprawnienia, nie odbęd.zic sir,
jedynie kosztem ograniczenia
interesów konsumentów.
(wit)

81·ę

ł

;,Krab" .
ZooStał
za,prezentowa.ny
przez
Poznańskie
Przedsi.ębiorstwo
„Poo-Gaz''
na
Ogólnol•ra:jowe1
'IVystawie
Postępu. Techniczneogo i
Racjonalizacji przedsięb'iors!w
budownie! wa
komu.nalner;o
w
Łodzi.
Krah"
to 'PO prostu
a.tltomat do wydawania biZetów tra;mwajowych i autobusowych. I
to w
dwóch
rodzaiach:
normalnych
•
ulgowych.
BiLe·ty znajdują
się tv nim w 2 rol/cach po
2,5 tys. w każ<Lej. Je<lnorazowe
nakręcenie sprężynt/
wystaroczy na wydanie 1.250
biletów. Tego rO>dza.ju automat przyod.ałby się w lódzkich autobusach samoobsługowych.
(i. kr.)
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Pierwszy

.li

powiew
zimy
_
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~
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~
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Mieszkamy w Andrzejowie,'
a ściś'lej, w Przylesiu. Nieco- ł
zerwalnie
je~.nak
i-este~m~·
związani z Lc·dzią.. .go::Jyz do
niej cod lat
doJeżdzamy do~
pr<:icy.
. "
Nikt jednaik nJe troszczy się~
o nasze po.u-zeby komunika- .11
cyjne.
Pr:u.d kilkoma Jaty I'
tramwaj zastęp<>wal nam p~-;
ciąg trakcji Ló<lż Kaliska _,
Ló<lż Fabr;•czna. Polem PKP,
gwoli bezpieczeństwa
skaso- ...
wały przyst.anek.
Przywroce-"
nie go miało nastąpić po po-;
stawjenlu plotka mlęd2y tora-;
mi. Lata jednak
mijają, "~
plotka jak nie ma, t<tk noe A
ma. My zaś musimy biegać I'
codizlen nie do pracy na przy- ł
stanek ww Andrzejowie,
Olechc·wie lubgdzle~
do "'
sta-cjl
aby skrócić sobie drogę, prze-I'
chodzimy przez tory kolei o- ł
we, za co niejedn.okrotme pla-ł
-cimy mandaty.
ł
Prosimy.
na.piszcie
naszych
kłopotach.
Może owresz-;
cie
oodpowie<l<n·ie
=ynmki,
przypomną sobie o mieszkan- ~
cach Andonzejowa.
. st. s. .11

v

„

(7:)

premie
•

ł

'

ł
(!

m1e~scowosc

ł Wczora.JS'ł:a noc „ poł~yla
ł kres urokom daht. Ty~~ące
; krzewów 0 pięknych rozno.11 k<>loro·wych kwiatach zwa.reył
;"pierwszy przymrMek, J ed·
ne z najładniejsŁych k\'l.'la1!ów jesieni ułegły pierwszt>ł mu powiewowi
zimy.
I
łch<l<'iaż nadal utrzymuje sic;
łw cia,gu dnia piękna PQgo~d
,. l ą ,JUZ
· · l1:0a, no()('-e sygna.11z11.
niec zloicj jesienL.
ł

~

Zapomniana

Foto: L. OleJniezal~

I'

ł

piszą

Cznteloicn

"

dla oszczędnych

l

ł Wc:zora,; w O<ldzia1le Wojełwódzkim PKO w Ł<Jdzi odł bylo się kolejne .. kwa.rtal-

A

wystawę

Na

"~
ł

pSÓW

~

w nledizielę (21 bm.) w Poznaniu
odbywa się Między- ł
na..oaowa wystawa Psow R«- ł
sowych.
Będzie to pierwsza .a
te" o rodzaju wystawa w Po:-l'
s<:~. związek Kynologkzny wł
Lod<Zl . v.:ysyla na tę wystawę ł
ti-zynasc1e ras·owy-ch ps~w oo- .11
znaczonych
już
n.a wysta-"
wacl1 krajowych wiele-ma me- ł
da.La mi. . Związek organizuJe ł
tez wycieczkę dla za interes.o-~
wanych.
_
ł
;

ł ne 1-0<S>Owanie ks:ią:iec:zek o.srziczę<:lm(\ŚOi<YWych.. opremi.c~
wan'. 'Ch WY""'asnym 1 p1 e.n 1 ę:~·'
..,.
nymi.
Ogólem
m Le.szkańcy Lodzj i wojewódzitwa wylo,s.owali 1.512 poomi.i w wy:.Kr
ilmści 50 proc„ l(}O proc. i
200 proc. przecie tnego stanu
cx<;.zczę.dn-0\4ci
w
trze<:Jm
kwartale br.
. .
1-01 pre · ·
~~-s~kruc1
2-00 proc. ~kla:U .;;;1;;;owa-ll
wla.śckiele
k5'.<izeczoe~.

<ll.41.4 ,,.

T-

-

Ił~ ~~limil~ _; ~

~~~r~~~ J~~=~5J~«>w

konnumery Iooow,
kor1ezac.o się uczbami 441i i 5!3
wyl00owano 202 premie w
wysiokooci 100 P!'-O·C.
przet
'"'anl\l n~,~ 7 ·"· • ·
-cię· ne.((O . ''"
'-"><Ą.-ęuno~c1
w 0 sta.tn.1m kwarta.J e i l.'.<09
premil ~0-;P:Ocentowych wygraJl w1asc1ie1ele 1C1Sów
0
końcówkach: 1-04. 112. 288,
519. 553, 559. 589 639 ~ 99 ,
M7 843 • 997 •
'
•
ov •
NastePne l{)ISowanie i6
s.1yczm,ia 1963 r.

ENC.\f KlOPEDJA

,

Na

SLADAMJ DAWNEJ LODZI

"

i
~

ir

Lódż dotkliwie od·czula skut- ł
w Ame- ł
ryce. Nastą(łil-0 zahamowanie;
dootaw bawe111y, a także trzy .
krotny wzroost ,J<!,i ceny. S~o- ł
wodmval-0 to zatrzymanie. p10-ł
dtlkcji w fabrykach I bezro-"
bocie. a stycznia 1863 r .• Wf'
Lodzi,
było bez pracy 3:»•l9 ł
<>sób
z czes"o
561 osób p-0\Hó-"
cilo 'tam
skąd
przybyl·o rlo ~
Lodzi w poszuk!wanlu prac.y. v
Przewidywan<>, ze _bezrobt>cie ł
wzrośnie,
obejmuJąc ponad ł
6.&oo
osób.
Rada
Miejska
p-ostanowila .tI'
kl wojny secesyjnej

______________:,_____________::_. . : . . . .: . . .: . . .: . . :. i
-~--

Ranni.wkatastrof1'e kole1·owe1· i~1~I5;:;:i~~;~~~t~.·~1:H„
Po d

rubli. P1emądze te w formu.• ~
tygooni-0wych
p-orcji z.<>5taly
r-o:z>tlzielone pomiędzy bc-.ro~~t I
n~"Ch I~ażdy z nich otrz:vrr.r;
;a, ;.,ówe'zas raz w ,tY'k~e~.~~
~ funtów chleba: w albo te. "

' tf l'OWSffi
P10
•

..

,"\.

..

2
!~~~~u~~~!~r~~r.
:~~~~ ~~~~
PowracaJ·ą powo11· do zdrow;a
I
CZYTELNIK: Poradnia FoniAtry<!'Zna
mieś.ci
się
p.rzy ul,
Kopciń&kiego 32 i tam otrzyma
Pan bliższe informacje na temat leczenia.

w · l<ilku zdaniach

cy").

* *

W sali Archiwum Państwoweg-0 w Lo<lzi (Pla·c W·Oln0<foi J)
dziś, o godz. 18.30 odczyt doc.
dr Haliny Kappero\'.'ej pt. „Zagadnienle w3l blzantyJ::;.Jtłej w
Vll-Xl w.".
Lódzkle T•owarzystwo

l
l

!

sa-dwn.o n.p. ok. 1200 szt~k
}alr>wców,
tuj,
srebrzystych
świerków,
bukszpanów. Znaleźli się jedna-k lud.z;e,
k~ó
rzy mają za nic spole-czną
troslcę obuwateoli o w1c;ląd na
szego miasta. P.ięlcne iglas'.e
drzewa i lcrze•wy
stały
uę
obiektem kradzieży. W barbar::yński sposób wycina się je
lub WJfT!flVa z Jcarzeniami.
'IV/ad.ze
przvpuszcza.1ą,
że
s.pra.wcy sprzedają
n.::Mępnie
slcradzio•ne drzeivka dla delwracji grobów. TU>lca „de·kornci·a" profa•nuje mo(;ilę.
11a

WZRASTA

z

bi?dą

i.,

w

Z wielką wlłzięcznościa i
uznaniem
trzeba
przyjąć
nowych członków w szei'ega.ch honorowych
cla.wc1\w
krwi. Ich pomoc ,iesl
hcz~enna.
[)zi~ki
nim
7AIJHlS
n:·.jpO'tr7ebni·?jszego
leku
znajdować
s-ie będzie zawsze w

czych (P<> 3 godziny) do zaledwie kilku w k.a.ż.dej dzielnicy. w okre&i·e późmej je&i-en.i
i zimy pr-zewidlUije się zlikwidowoa.ni·e takich dY'ż.u.rów. Nieczyn.ne
w
także sklepy
.sip.!"zeda.jące wma
0

Pm

------------------

mieściu., drugi
na prnedm: eś ciach. Zmmejszy się również
ilość diyżuoru.jącyich w n i€dizielę
sklepów
na.bi.aJQWo-,s.pożyw

** *

Przedstawiciele komisj I ministerialnej w łódzkich szpitalach

*

*

*

•

r:g~n: ~~"a~ ~~~~~ t;i~~s. t~~~:'
którzy na

.JAJ( JUŻ JNFOR.11IOWALI8 MY.
RANNI W KATASTROFIE KOJJEJOWE.J P()D PIOTRKOWEM.
KTORZY
ZNA.JDUJĄ SIĘ W LODZKICH SZPITALACH. POWRACAJĄ POWOLI DO ZDROWIA.

Wcro!'a.j i:>rz.edstawi.ciel k<>ht'.sji ministerialnej do meguJowa1nia spraw zwi;:izanych
z pomocą dlla
PO.SZkockr.vanych,
dyrektor
Ce:ntra·1n.e,go
Znakomity zespól wo0kalno
Zarządu
Koloeiowej
Slużby
muzyczny Marin-o-Marinlego0 wy
Zoctrowia
Min.
Komumkacji
dr
stąpi na e&tra•dzic lóodzkleg·o PaMa·r;<Ml Pe<Mkiewfo7.,
odwiełacu Spmi.Owego w dnia~h 21.
dz!l szpi.fa'le im. dr Pirogowa~
28 (dwukrotnie) l 29 pa'idzlernlka br,
i im. dr Sterlinga ora.z &Zl?ita•l MSW. gdizioe prz'2'bywaią
*
W dniu 19 bm. o g.ooz. 18, w
ra.nni z lmtastrofy kolejowe:.
Sał<>nie Wystn wo wym StoWal'ZYTOWlllrzyszyli mu: kierownik
szenia PAX w LOdt.I, przy ul.
Obwodowej
Poradni
Leka1·Pbotrł<<>wsklej 49, front I P· ()(]o:k;ej PK,p w Łodz.i dr Eugebędzie się spotkanie z art:v.stką
niusz
Rosińsl~i
i
dr
Zofia.
pla.styklem Ireną Kuran-E<>g';'·
B-orkowska z Pog"O•'.owia Ra.cką.
z Gdł'ńska oraz otwarcie
:wystawy jej prac graticz.nyd1, _ . tl.!lli~~go, PKP w. _Lodzi.

*

kich w okresie od 16 ;nudma ł
r. d<> 1 stycznia następ- ł
0
0
0

1863

W

łód:JJkich

:r.;astępm·e

sa;piitalach zna~-

fie k~le,Jowej.

u.

kr)

calem

zrodziła

się

~na- ł

ł

my~! Al

uruchomienia nleczynu~·ch ra- ~
bryk z funduszów mlejskkh ł
lub rzą-dowych. Dla wykona- ł
ma tego proj<Jlctu trzeba b,Yl-O ~
jednak mieć kapitał w WY~·u- "
~ości 100 tys. rut>ll. Jcdnoczc- ł
sme
musiano się liczyć zł
tym, te wypr„duk·o\rnne rowa ł
ry nie bQdą mogly być spr?e-"
<lane oo razu. P.<>ł.rz~bna hy- f
la więc pomoc rządu, którył
teg<> projektu nie zaa.probo- ł
war. Próba przyjs-cia ~ pnmo- ł
cą, llezr<>b<>tnym nie udała si~ . .11

duje sie ogółem 11 osób , ktore zostały ra.nne w katastro. .
Dr M. Pel'tkiewicz dow:ia>0Ywa.l sie o sLan jc.h zclrow_:a:
za<pytywa1l czv
mają
jakie.~
szawgólllle życ=ii;a oraz ir1formował 0 tym, ze l:,7.!0nkmn
rod?JiJI odwiedza_ jących
ran'-~
nych przy\Sllu1ru.1a
o=r.pła •••ne
bilety kolejowe l)O-Oiąg-:tmi oospiesznymi I • kl'.15Y: Wszyscy
~·~nni pa-dlk.reslali, ze są o'.o-czeni przez personel lcka.rski
ł pielęgn•ifo•l'S1•i . wyjątkowo
sta.ralltll<\ O'Plekl\.

gło-_ll W

~zeniu "'·rstaw1eni zo~tali".

(c. d. n.)
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HA,..ŁO
~

DNIA:

(c:s-rezędn-0śclowe)

NIE OSZCZĘDZAJ
DO ZĘBÓW!
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PASTY~
;

~---~-~~~ .... ~~--

lllllllDllllłllllDllnDllllllllllllDIRDllllllłlłRRllDlllltnll1D~ L~C.n

_.,.~······'''''""''~~~'~'''~'''~''''~''~'''~
E
-

ate walcowe
Kola
Zob
'f
OTWARTY ZOSTAŁ .TRZECI WZORCOWY!
i

I
!

I

~!. ~~~.1~~53 ind~~ G ~~~.e, c.~~cw~lki~:c;
~~~=55 zwracam. ~~~n~
LEKARSKIE
MIESZKANIA wylączone'

nych: moduł 1,5-6, średnica pod.zfałowa
30-315, zęby proste lub skośne

SKLEP ZIELARSKr
w

Łodzi

o czym

przy u I. Jaracza 1

P. T.

i

zakładów państwowych
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·elekromagnetyczne do produkcji opakoz p.apieru, tektury, folii, płótna,
wań
skóry miękkiej i ininych tworzyw oraz
różmych łączeń tych materiałów o grubodo 3 mm i wydajności 1250
S'c1· tą~zneJ·
'zszyć/godz.

~~oit%~h ~8:ier;,~k;
JP.

I

I

oferty „16168'" Biuro
Piotrkowska 96
16168 G
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o'gtoszeń

I

spółdzielczych

WARSZTATY TECHNIKUM

Klientów zawiadamiaiq

Łódzkie Zakłady
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, •
Dr z1ol\'rn:oWSKJ - specjalista chorób weneryc:z.
111-1n.
~kórnych
nych.
16589 G
Pjotrke<ws·k a 14
i>r-MARKIEWiCZ- specjalista cho·rób s.kó.rnych l
"venerycrzn ych, pjo.tr.ko\v15917 G
s;.:a 109~6
Dr-SIENKOSpecjalista
chorób skórnych, weneK111ńry<,znych H!-UI,
16643 G
sklego 132

prząjmuJą
od

I

I

do Sl,l!ifowainJa zębów o następujących da-

~

~f!i) z~~m~ .· ::~

:fortepi!i
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PRAGA
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1

do dzlecl
OPIEKUNKA
Zgłos.ren i a
potrzebna.
II weJWigury 2'2-H,
ście od goo:z. 17 16260 G
POMOC domowa potrzeb
:ia.. Zglos>zenia Brukowa.

~~~{~: nt~!~a'po~~~'. ~la~ow,;~";~w~~r:oci:

POMOC domowa potrzeb
18 ~
l;J5 G na. Lód:t, Narutowicza 35
m. 5, front, I p.
k".
16191 G
, POKOJU subl"""ators ieSprzedaż wymienionych artykułów prowadzą również wzor- El
5
go poszukuje malżeristwo
rutynowany
bezd'Zietne. Oferty „162~1" TECHNIK
s:uiro ogłoszeń , Piotrkow lub me<:hanik samochod<>
cowe sklepy zielarskie przy:
16261 _ G wy potr7..ebny. Zgłoszenia.
ska 96
dwa Traugutta 21/'13 w godiz.
WLOCLAWEK
ODWROTNIE
DOSTARCZ A
„_ 16d~:._kaa_
,pokoje, kuc!>nia, wygody 8.30_-lQ IA
Techni-~*
m
UL. PIOTRKOWSKIEJ s1
Oentra'l w
"''~·,
""
za.mienię na podobne w GOSPOS
~·UL. PIOTRKOWSKIEJ 166
Wiadomość Wlo- na stale pot.rzebna. Uru.IJOd2i.
LÓDZKIE BIURO SPRZEDAŻY
cl.awek, 3 Ma.J a 9. J'ligo- wersyte<:ka 14, m. 14
·""'ź,
„
16777 G
4925-t
s,zewsiltl
ul. Nowotki 2-17/249
..,.,...
1623 ~ __Q
POKOJU wraz :z uti-.lytel. 282-20
sł
dla
man lem przy kulttLra·lnej
_ _ _.; TO<izl'me
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5228-k
minimum
TECHNIKA NORMOWANIA uc1.ma XI klasy. W1ad-0średnie wykształcenie technici.ne lub ekono-1 •PP----------------~---.r nwść tel. 328-92 od gopogoto162:15 G SPOLDZIBLCZE
i dziny 15
rniczne i 3-letni staż w zawodzie, dozorców
telewl'Zyjno-radiot\ifonE małżeństwo p<r wifl OGŁOSZENIA
do pilnowa...'1ia obiektów oraz strażaków
384-04. t.ódź. ut.
tel.
we
sublokapokoju
s'Zukuje
·-·
_
_
_
pierścieniowych różnych typów na łoży
natychzatrudnią
przeciwpożarowych
torskie·go na 2 Jata. Ofer Więckowskiego 5 4646 T
skach kulkowych i ślizgowych, o napięciu
Biuro Ogło- SZKLA--na.znlcze na:
DRZEWKA t krzewy owo w „Hl209"
miast Zakłady Przemysłu Wełnianego im.
220/380 V, mocy od 0,75 do 7,5 KW, obrogrobkowe wykonuje Gląbi
neń, Piotrkowska 96
oraz
nowości
róże
cowe,
J. Niedzielskiego w Łodzi, ul. Kopci11skiego
162-09 G Lódź, Piotrkowska ao.
żyw<:>płorowe w
tów l.400
1 krzewy
nr 3ld. Warunki pracy i płacy do ust~lenia.
16204 G
J;)lr"Zemyslowy , .
<lutym wyborze po ce-1 LOKAL
godz .
dział kadr w
Zgłoszenia przyjmuje
w:eczczamien i ę na SUKNIE ślubne,
na-ch przystępnych pole-1 Rz<(owsika
pe-kap<kl,
welony,
rowe.
l>lc·kach.,
w
leS'Zkanle
m
kwallni,.owasrz.kó!kl
cają
(po4823-t IDOM:EK murowa.ny
8-15.
leryrllki wy.pożyczamy kó j, ku<:hnia wc·lne) - ne Z. Moraczewski, Zgierz Tel. 453-40 do god:z. 16
G
16256
253
Piotrkowska
G
16195
497.
tel.
45a,
Chełmska
ul.
Wydawnicza
Spółdzielnia
Robotnicza
spnedam. Kilińskiego 47
•
tramwajowy
Przystanek
STOLARZY, ślusarzy, elektrykow, operato- (podnoS"lenie oczek)
„Prasa", Łódź, ul. żwirki 17. Informacji
G
15451
„Che!my•l
16'748 G
rów na dźwigi wierowe, płytkarzy, kierowtel.
mechanika,
udzieli dział głównego
ców, murarzy, cieśli, kopaczy, robotników PLACE pod budowę - DRZEWltA owoe<>we o-206-42 w. 20. Pierwszeństwo w nabyciu
Wszystkim tym, którzy oka.za.U do ostał
zatrudni natych- sprzedam. Wrząca kolo raz róże w d!ttżym wyniewykwalifikowanych mają instytucje państwowe i uspołecznio
niej chwili troskliwą opiekę i pomoc nasa,kólki
pole<:ają
borze
wiad~mość
Lutomiersika,
Budown1·
P1·zDds1'ęb1·~r·st"'O
Ło'dzk1·e
·as„
na,łdromzemu Mężowt i OJ'CU
S'Zentu
5172-K
ne.
rnl ·•
zenona.
16-93 G I kw8'11.illkowane
tel. 539-98
~
v
-v
ctwa Przemysłowego, Łódź, Al. Kościuszki DOM dochodowy, -0,86 halKlńskiego- Lódt, J'a:rosla~
Ś; t P;
nr 101. Dla pracowników zamiejscowych ho- ziemi„ 50 dr-Lew w osa- wa Dąbrowslk1ego 263. Do
pe<w. ia'ZJCi tramwajem „14"
tel i stołówka zapewnione, Zgłoszenia przyj- <i7.ie Wairtkowice,
16497 G
pHnie si>rze
P oddębioe szwemuje dział zatrudnienia i plac ŁPBP, Łódź, dam. Wiadomosć
FORTEPIAN ,.Booker"
Al. Kościuszki 101, w godzinach od 7,30 do ryn, Wrurtkowice n'l' 17
Lódź, Piira.moa w szezególno.ścl sekretarzowi Komitetu
16254 G sprzedam.
5167-k
13,30.
wicza 2-14, tel,. ~0--07
'1\l'ojewó<lzkiego Stl'onnictwa DemokratyczPRACOWNIKOW umysłowych do admini16265 G
nell'<>, J>OS1<>wl OIC?.akowi, dr docentowi Bostracji z wyks·ztalceniem średnim i praktyką
janowlczowt, dr Skupińskiemu, Jak również
oraz 6 techników budowlanych 2'. wyks.zlatpo7A1Staly1U lekar?.om, siostrom i salowym
PIES wyże-! do &p;nzedaI Kliniki Wewnętrznej Szpitala im. Barlin I.a. Tel . 212-33, od gozatruclnimy. Zgł..aceniem t~hnicznym ckiego, W<>jewódzklemu 1 Ml·ejskiemu Ko·
1625'1 G
d1:lny 17
~zać się w Miejskii_n ~;z.ądzie B~dynkow
Dem<>kra.tycznego,
mu.etowi Stronnictwa
„\VARTBURG" lcora.J owy
Jl..iieszkalnych - . Śródm1esc1e, ul. PiotrkowMetalowców f Elektryków ora.~
Cechol)wl
niem lee kie
tanio spnedarn. Ogląd.ać OWCZARKI
za okazane
ludziom
d<>bryn1
wszystklm
kann1
m<il'bry•
z
(al7.ackie)
)
t
rszla·
Kil!riskiego ~ (wa1
ska nr 100, pokóJ 5.
l!ierooe, pomoc i wspólczude, gorące poozh:16520 G (p·<> na:grod"Zonych roodzi5233-k
kowanl(\ 81ila.<lalł\
„Mos kw <c·z <'ach) spnzed.am. WiadoSAMOCHOD
m ość I<uot:no, Wygooa 36
l\f(lNTERóW-SPAWACZY wod.-kan. i c. o.,
Og'lądia<:
400"' S•pnedam.
ŻONA Z DZIECMI
16779-g
G
16233
k
An.tcza•
J'.
Przemvslo·wa 32 (O<l ul.
Dzierżoniowskie Zakłady Przemysłu
waczy gazowych i elektrycznych do c. o.,
WoJski Polskiego)
Bawełnianego im. 22 Lipca w Dzierżok o pa(:zy oraz robotników niewykwalifikowaMAGNETOFON na. duzatrudni natychmiast Przedsiębior
MOTOCYKL „M- ;,~ss;ta~ ż ych s<zpulach spnedam.
1wch niowie, ul. l{om. Pa1·yskiej 17.
3.0-00 tzl, Tel. 52'7-ll
s t wo Instalacji P17,ernysłowych w Łodzi, ul.
Tel.
spT?,ectam.
dobry
3.000
do
2.000
od
granicach
w
Uposażenie
1
----~----=!~~::.::"o G
Zgłoszenia przy:imuje
Wólczańska 158 160.
zł plus premia 25010. Warunki mieszka- J 363-4 3 00 godrz. 1~ 62~~
Dnia 14 października 1962 r. zmarł
ODPADY polletylenlU
dział zatrudnienia, pokój 18, w godz. 7-13.
do spr:ze<lam. Oferty ,.HH92"
400
wieloletni pracownik naszego przemyniowe do omówieni.a na miejscu w dz. I .. ~iosKWICZ"
4848-t
PiotrWiadomość B iuro Ogłoszeń,
i s pt'7cdarnia.
kadr, w godz. od 7 do 13, tel. 32-53
słu
16192 G
52-67-k 1Lódź. u:l. ZygmUtntowska kowska 96
wewn. 26.
INŻ. chemika na .stanowisko kierownika synzatrudni możliwie zaraz spółdzielnia
tezy 16200 G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · ' n.r 10
na terenie Łodzi. Oferty zgłaszać do Biura
odznaczony ·Medalem X-lecia PRL. do. .z przygotowaniem histologicz-1 ,
Łódź, ul, Piotrkowska 96, pod ASYSTENT
Ogłoszeń _
_
potrzebny od
nyrn lub flzJolog1cznym
techniczny Zjednoczenia, b. z-ca
radca
5199
nr 5199.
1 listopada. Zakład Fizjologii PAN w Łodzl,
dyrektora d /s ekonomicznych Zjedno1
SAMOCHODOWE
KURSY
cza.r
krzyżowe,
PIANINO
godz.
w
Zgłoszenia
ul. Pt"•<>dz.alniana 72.
KIEROWCOW, elekh'yków oraz zbrojarzy czenia Przemysłu Artykułów Techn!cz·
zawo<WN 13 PRZYSPlESZONE
d
\
zatrudni natychmiast Łódzkie Przedsiębi· or 12-13, ~-.u kierownika .
amatorskle, me' dowe,
5275-k ne svrze am. PI
nych i Części Zamiennych,
5' godz. lG-l 9
samochodoch~ników
m.
Uprzemysłowionego
Budownictwa
~two
W Zmarłym przemysł nasz stracił
\v Lodzi, ul. Urzędnicza 45. Zgłoszenia przyj- ~łllllłlllllllłlllłllłlllllłllllllllllllllllllllllll!lllfłlllllllłllllllllfllllRlllllllllllllllllllłllllllłlllllllflłllłUllllW: ~;~Ów ~ery~iner. ldxi
wybitnego znawcę spraw technicznych
muje dział zatrudnienia, pokój 107. 44855-t
cenionego współtowarzysza pracyi •
kat. Zgt~enia przez za. TI!! VCla OSU.
t t Til. t
lc!ady pracy t zapisy tnZIS OS
!o!;:arzy, tokarzy na tokarki
FREZERÓW,
przyjmuJe
5 dywldualne
·
3
Cześć Jego pamięci!
rewolwen?we, slusarzy, elektryka siecioweDYREKCJA ORAZ KOLEŻANKI
go, technika-mechanika na stanowisko tech5 Tuwima 15. od godz. 8
I KOLEDZY ZE ZJEDNOCZENIA
nologa oraz 5 mzyn1erow mechanikow na E5
R01Zpo258-GO.
tel,
20,
do
E5
zatrudni na- E5
PRZEMYSŁU ART. TECHNICZsta nowiska konstruktorów E c:zę<:le kursów zaocznych
GALANTERYJNYCH
I
NYCH
tychmiast Fabryka Części do Maszyn Dzie1
mechaniII zi.x„
I,20.X.1
=kat.
1en1ęz·
amate>rskle w
kćw
•
.,
.t
W ŁODZI
\Viarskich „Famad" w Lodzi, ul. WÓ!czat'tska
c; każdą &Obote.,
5270-k
nr 19.
4851
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ADRESY ł GODZlNY
Chirurgia Poludnie niarz", „Wolno§ć" odWLóKNIARZ (Próchnika
I
WAZNE TELEFONY
bywa sle w specjalnej Szpital im. d>r Plro.gowa, PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ;
IJl'~#E1JV
16) . „o dwóch takieh ~'o:'J'd
111'111 llll..I ,IL_
I NOC·
WIECZOROWEJ
,
195.
Wólczańska
ul.
,.Bałtyk"
ldna
kasie
,
I
J
6
11
i
(pa
Ksi<:życ"
ukradli
oo
Ogtoozenia Wymia•
Chirurgia Północ- S'Zpl NEJ PO.MOCY LEKAR•
(Ul. Na.rutowle7..a ~<I) w
18
U
/jl,kflfi (I
Ił
311·50 l\1UZEUM SZTUKI (Więc- norama) pr. poi„ d.cizw.
rowe
SKIEJ1
ul.
Biegańskiego,
lm.
tal
gow
powszednie
dni
&*IM#Jł!Jk:~..._-.._
ki
.~
k?Wsklego 36) C'zynne od lat 9. g. 10, 12. 14. ,
lnf<>rmacje o wsze!Knia:ziewicza 1·5.
<i.zinach 12-17,
'
16 18 „Książę i akt<>- ~ ·-~
we wtorki 1 C'.lwartki w
03
kich m1lugach
Swląteczna pomoc leLaryngologia: Szp. im.
__
USA , ff,\LKA (Krawie<:ka 3-5) SWTT (Bałucki Rynek 5)
prod .
!(O<l'Z. 11-19; w środy re'.czka."
09
l>~got. Ratunkowe
w dnt
u<l:zlela
N. Barlickiego, ui, l<:op- karska
pokłana
piątki 1 S<>boty w godz. <l·D'ZW. O<l lat 16. g. 20 ,.Mezalians" pr. wt>,.g. ,.Tygrysy
07
l>C>got. Millcy.jne
U"it:Jlwowo wolne od pracińskiego 22.
Jł
dzle" prod. rad.z. do:zw.
dorz.w. od. lat 12, g. 16,
(Przybyszew9-!5; w nlect'Zlele 10-16 WOLNOSć
l\;ocna p.omoc lekarf
dorosłym
pomocy
cy
Im.
Szpital
Okulistyka:
20
18.
16.
g.
7
lat
od
:l-0
18.
H4-H MUZEUM HlSTORll RU- sklego H!) „Karmazyno
ska m. Lodzi
Pi<J<trkowska 163. Naru- dr Jonschera. ul. Mllio- dz!eclom w ambulato.rlum
USA , Mł.ODA GWARDIA (Zie- TATRY (SienklewlC?.a 40)
CHU REWOLUCYJNEGO wy pirat" pr.
08
Strat Potarna
gow
chorego
domu
w
i
Program dla najm!od- towioza 5, Rzgows.ka 147, n-0wa 14.
l<om. Miejska MO 29?-22 (ul. Gdańska 13) C't.ynne dozw. 00 lat 12, g. 10, Jona 2) „Komandorzy"
{pano,ra.ma). prod. rad?:. szych:. „Aut<>~us••, „Mu Wlęckows.kiego :u, Ka•ro- Chirurgia 1 Ja.ryn~logla dzlnach o<1 10 do 17.
12.30, 15, li.30, zo
w każdą niectzielę I dni
kom. Ruchu Droszl<a i lrnmar '.• „w mu Jews·ka 48, Przybyszew- dzleclęca: Szpital im. Kor Wlecz<>rowa pomoc le·
<.lo7.w. od lat 12, g. 10.
powsizednie w go<lz. od
SlG-62
Pi:oweg<>
w dni
zeum", „Nlcb1esk1 ko- siki.ego 41, Lilna.n .ow.!!kie-- czaka, ul. Armii czerwo- !tanka udziela
12.:JO, 15. 17.30, . 20
KINA t KATEGORII
J>~tw. Pogot. Dziec. 300-oo 10 do 17. a we wtorki
powszednie pomocy donej 15 .
„~ycza awantu- go 80, Spo,rna 83,
tek",
ODRA. (Przę.:J17..a.1ni~na 63)
w, Pogot. Lek. 333-33 1 czwartki od ROd'Z. 11
dz!oolom w amADRESY 1 GODZINY roslym
ra" g. l.6 •. ~7. „Francuz
555-55 d-0 18. W. ponlet1·z.1a1kl. i KINO LDK (Traugutta 18) . „w sroctku nocy ·' p.r.
MOl
1
w gO<lzlnaeh
PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ bulator!um
ka i m1los~" prod. fr.
USA dozw. od lat 10,
morderca"
„Najemny
mu359-15 dni J>OśW1ątcczne
i NOCNl!l.J POMOCY PlE- 0<1 18 do 21 oraz przyjdo:7.w. od lat 18, g. 18,
.
prod. WI . dO'l.W, Od lat g. 16.45, 19
zeum nieczynne.
-muje w tym czasie z~loSZPI I LF,GNTARSKIEJ:
20.3-0
OKA (Tuwima 34) „Dz1cMUZEUM HISTORII Wł,() 16 g. 15.15. 17.30. 20
1IV
Al .-'
Swiąteczna pomoc pie- czenia na wtzyty do;, 0 _
ci cyrltu" prod. austr.
KIENNICTWA (P1otrkow IHGZA - nl-eczynne
1:1
11111:;:-,,.
Szpital tm. llr H. Wolf Jęgniarska w dni Usta- ~-··e. załatwiane przez nocska 282) wystaw;: Pt. STYLOWY (Kllhisklego 123) C· 07.~'· cd lat 1 ~; g. 16 · KINA IU KATEGORU
TEATR ~
pomoc Jekairską od
SC (Jó7.efów 43) -- ul. ':llglewnicka 3~-36, wowo wolne od pracy ną
Ręka w potrzasku" - „K1·01. .strzelców pt'O<l.
wlók1enn1lat
sklego l~wY <''V'lęckow- ,.1000
za.biegów dla godz. 20 do 6,
z ulicy Bar- i;1~yjmuJe rodza~ I eh.o- dokonuje
od lat r.~~~~~
) g. 19.15 „Bul ctwa•·, czynna od go«:!?:. Prod. . argent· do'Zw. o:l CT.es k,eJ, dO'ZW.
r7.a"
20
18
12
sl<icj" prod. poi., dozw. 1 ~ g111ek0Iog_1czme z dziel doro.slych 1. d:z1eci w ga·
· g.
11~18 (proc'Z ponled>:lał lat 18. g. 15.'45, lft , 20.1:;
.
:\\ALA SĄ,t.
Sródmleśde - ut. P1otr
n'cy B~luty.• z !,o reJcmo b!necie ·zabiegowym l w
ZA.<"HE"'A (?:glersk 8 06 ) PIONIER CFran-clszkańska o<i la.t 12 . g. 19
nr 93) g, '\ 0 (Zachoctma kow)
(Lumu"1b'<> _ ) "'.<'J por.adm „K z d'Z,el domu cht>re~o w g<>d.Zi- k o wska 102. tel. 271-80.
STU"IO
zamach"
„Trar>ic:r:ny
31)
USA
.; P t:·cl
a·10 ·B
~
'l't!\TR JAaĄC „Za busia"
0
7
9
Balllty - Ul. Zuli Pa19.
do
7
O<l
na·~h
lei
d
z
r
<:i
w
cv
J
"'
od
dozw.
jugost..
proc!.
•
·
rav·o
d
ZA. (Jara- ZOO - czynne g. 9-16.
27) ii:.
·
Sródmieścle - ul. Piotr canowskiej 3, tel. 541-96 .
3<l1Zw. C•1 lat 12, g. 10. lat 14, g. 15.45. rn. 20.15 „Alba Regia" pr. węg. ~~cy G~r~~w zo· :;J'ono~ej
c-za I I w T>l7 „w pu„
clozw. od lat 16, g. 17.15 · .
ttl
t!{"zimlhr 7 a
... OK"',J
c7ynna 1 • 16, 19
PALMlARNIA .,,~tyn 115 (,;t"l>.czy"
ul. SzpilalWtrlzew pl'lY ul. kowska 102, tel. 271-80.
.. K
poiu<inl
!fi 30
~ n
V
,6<:Z.
•
ft
'"
Balllły - 1ll. Silycer- na 6, tel. 271 _53 .
S2
„nom bez okie1i" prod. CZii.JKi\. (Plonowa nir 13 . E:''.'Y~y!!.Zew.sk!ego
KINA n KATEGORll
~.\T 9 15' „Pa..~~llutta !) od godz. IO do 18 {pr
538-70.
tel.
1-3,
slca
c.1es:>„<<>Wsk1ego.
nl~yn.nn
K·i·'·h;ino·wka)
10,
lat
od
do<zw.
poi„
ponJed2iatków).
Jakich
t
I;,
,,:
Górna - ul. Lecznicza 6
'
~~
~ ADRIA (Piotrkowska lóO) g. 15.15, 18, 20.15
POWs„
'l't~"U<>
Widzew, ~Ul. Szpital- tel. 427-70,
llIEWA (R?:gowska· nr 94) S?:pital ltn. dr Jordana
(panora„Mlo<'le lwy"
/fa I
111.4'
Jing.ra -li:CllNY
•.<\TR
Al 1 Maja 24;
Polesie„N~s„ kl<!'dy pr:r.ych-0- - ul. Przyroonio•• a 7<J; na 6, tel. 271-53.
ma) prod. USA clo2w. POPULl\RNE (Ogrodoyv~
IW
MYi
(01>r. sta I l\~ll1 nr 21)
Górna - ul Lecznicza 6 tel. 382-98,
<17.i diabeł" prod. NRF. r·rzyjmu,le rodzące i ch'O
li!) „Zmartwyehw~tanic
od wt· 16, g, 16, 19
R. 14 „J~Ś oga ~ 1':<>.sia'',
doz"·· od lat 16, g, 16, re gl.nek:>J.oglc-znie z <lzi-el tel. 427 • 70 . •
I s. pr. rad7.. dozw. cd
<> ltzy
I! 17 „vr
N<><'na pom<>e lekarska
nicy Sro<lmier<.c1e o.rmi z
ie, 20
lot 18, g. 17 i '19.2-0
DKM (Nawrot 27) „Alibi
KINA PREMlEROWE
· .
nlu'"
dla m. Lodzi z
d7.lelnlcv G<lrna ·t roi o- Polesie - Al 1 Maja 24, (NPLJ
pro-O. ltEROnD (R.7..gow:'rn n.r ?.)
Ot>t::RETKA 1!~~otrk~"'•ka BALTYK (Narutow'C?.a W) nie wrstarezy"
w Sta<:jl Pogosied>:\bą
332-98,
tel.
p1-.ly
,.K'!
poradni
n0wej
37)
(Fornalskiej
POI.ESIE
..Afrykafis.!m któl-0wn"
"-Wiat ,,Siedmiu \ll'Spanlały<'h" r &d7. .. dozw. od lat 18.
·
g.
243)
towla Ratunkowego dla
J 6
~ •
l
„Daleki ukOoChany„ pr
1
g 16 18 20
t
li
lit, Maod Int 12:
10.
(Dw, KaliOl>:;'!!' Kościuszki 48, tel.
<fttrowlcza, ul. M. Fornal Al.
· '• ·
ski) „Bocian i żabka'", 17 ·~ 0 • 20
<'llłLEKIN (Wóle7ł~~~~a ~l l3, 16. 19
orbi~ie", RO,TA (Tizgowska nr 84) ENERGETYK (Al. Poli- skiej 37, l>""YJmHje ro- 324-09 c<l godz. 19 do 5 pomoey w domu chorena
(Piotrkowska „Figlarz
z l>or, ONTA
g. 17.30 „saK
1 3 mi"
zabiegów dla ;,~la~~l~~,rg~ly~~o<-~o~~
dolrnnuje
gint-kc.Joch<>re
l
dzące
Fel-róg
17,
1<'ehntki
(panocótl<:ll"
I
„l\Intkn
pastet'l!l\,a"
z tamtf'go .,Opowiesć
.,Gl·os
G7)
dwoma gr<JB K
sztyt1skieg-0) nieczynne E!l<':Z.llle z d7.ieb!cv Pole- dc>ro-•IYch 1 <.lzlecl w ga- nie po goozinn<'h przyjc;ć
SwJata" pr. poi. dozw. g. JO. li. 12. 13. 14. 15. rama) prod. wl. dnzw.
y-ope-rn lkn IG) 00
l>tN
s1e. z 11 I Lż rejonow<>j binecie zabiegowym 1 w pr-zychc<inl rejonow:•ch.
~
od Int lB, g. 10, 12, 14,
lat !G, g, 15, li.30, 20 16. 17. 18. 19. 2il. 21
~'n '{'wardowOKIO
7 30
))Orlldn! „K" Z <li7:eln!cy domu ChO>t'el(O W pr:zyWI~t.A <TuwlmA nr !) GDYNIA-STUDY.I':'~!<: . (Tt!• 16. IS, 20
~kl,1, · " a
bile- \Vid7.eW ota2 ~ '12ieln1<'Y padkach pllhych na zle-- Nocna pomoc lekarska;
r,ODZ- „ztnartwychwstanie" Il wima 2) „ttsi~zn1<:zlm SOJUSZ (PlatoW\"own ~) PRZEDSPRZEDAZ
t ó w na 2 dni napr7.ód Górna z rej0nowej J'.>O"a- cenie lekarskie wystawia przyjmuje e;gloseenla t Sen" pro·1. Jap .• dozw. „Imperium slońca" pr.
seria p;rod. radz dct.w.
zrEllfl
'l'l'Jil.TR
~ lat 18 g. J.ó. J.JL,3<>, 00 la.t 1'2, g. 10, 12, H, w!. (J;>ant>rama) dozw. do kin: „Bałtyk", „Po- d.ni „K'! p.r:,;y \Ll. :kudz- ue pma god·zinami pracy lefonic:z.ne od go-dz, 2łt
\ KlEJ (Kopernika B)
. 'i<oblinetów 'Ullli<;>gowych. efo 6 na nr tel. 4'4-4ł •
.....
-· ło~"• .,.w~ _ ..,lVłók kiej U.
, od lat .14, i.-l7> la
J.6, 13, 20.
·· • 17.30, .2'Q
GU w terem.
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SPORT •

il SPORT

SPURT

•

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Rorzeg.rany na rlngu w Nowej
Hucie
międ.zypaństwowy
mecz
bc·kseraki międrz.y dirugą reprezen
tacją Polski a repre.zentacją NRD
7,a,końc:zyl się zwyctę&twem
Polski 14:6,
Wyniki walk (W kolej-n.ości wag
od mu~zej do ciężkiej, na pierw·
s•zym- miejscu zawodnicy po•lscy):
Droż<lża,1
wypunktował
Gla.tza,
Karyś
przegrał z
Paserem, Sosnowsiki uległ SchultzowJ,
Kielich pokonał Martsoha, Józefiak
zdobył punkty
v. o„
Gajewski
przegrał z
Gusem, Ba1.1erek pokonał
A. Lehmanna, Stowainewicz zwyciężył Andersa, Kuba-

nfoznyim 1 bojowością . Tymi wal<lil'ami wyrównywali Polacy prze
wa.gę :f.ilzyczn.ą przeciwnika 1 lep
s:ze jego przygotowanie
kondycyjne. Najładniejszą
walkę
stomyli
przedstawiciele
wagi śre
dniej,
Słowakiewicz
i Anders.
BOikser Hutnika stanął do tego
pojedynrku 2'11akom1cie przygo.towa.ny kondycyjnie i demonstrując bogaty repertu.alt" sztu.ki pięs
ciarSiki.ej posłał dwukro<tnie Andersa na deski. Dobrą walk<: sto
czyli również Kiellcll i Martseb.
Bokser łódzkiej Gwardii zdobył
w dwóch
pienwizych rundach
przewagę
punktową,
która pocki wygrał z Wittkows1kim i Mal zwoliła mu na utrzymanie zwykiewicz pokonał K. L€hmanna.
cięstwa przy słabszej trzeciej run
Drużyna
poLs•ka uzyskała nie- d.zie.
s•p<Xłziewanie
\Vysokie, ale zasłu
Najsłabsze walki stoczy.U rep.re
żone
zwycięstwo,
prrzewyższając zen.tanci wag lżejs.zycR. Droż<iżal
przećiwnlka
wysrz.koleniem tech- zdołał wprawdrzie pokonać suro-

Il liga ostrzy

Pi• Hom

W

od

szeregu

lat prowadzi klasyfikację lndywH!ualną piłkarzy I
llgi, wystawiając im za każdy
mecz notę
od 1 do 5. Jest to rzecz na. ogól

:anana kibicom futbolu, a w zwią
zku z tym warto przytoczyć jakie noty sprawozdawca „Sportu"
dal piłkarzom LKS w ich me·
CZU z Górnikiem.
Horn
walski
czyk Sadek
Milosz

-

3, Walczak -.. 2,5, Ko2, Wieteski - 2,5, Jań
2, Suski - 2, Hllwa - 1,

Ern«>t

3, Szyml>ol"Ski 1,5,
1,5, Kowalec - 1,5.

Pohl

mał
w tym
najwyższych

z Górnika otrzyspotkaniu jedną z
not tego roku - 4.

piet-wsrzych dllliach Ji.stopada
ro'Zpoczną
się
ro.zgrywki o mistr-.wstwo II ligi hokeja na Jo<Izie.
RO'Zgrywki odbędą się w
dwóch grupach, pnzy czym zeS>poty LKS, Wtóknia•riza zgierskiego i Boruty za-liczone zos-ta.!y do
g.rwpy północnej. W giru,ple tej
grają również Gryf (Toruń), PoJonia (Bdg.), Znicz (Pruswków) i
L€gia II.
Podajemy temninal1'1Z roo:g•rywek
pierws.zej rundy:
3-4.11.: Polooia - LKS, Włókn!a,rz Gryf, Legia Boruta.
9-10,11.: Gry! ~ LKS.
10-11.11.:
Znicz W!óknia.rz,
Bonita - ,Polonia.
17-18.11.: LKS - Legia, Po·lonia
- Wlóknial.""'- i Gryf - Znicz.
24-25.11.: LKS Włóknia.r.z -

•

Ra.di o

PROGRAM l i

PROGRAM I

kwa.dra.ns 11 •

"
111.45
8.35 „Pod rOIZ
w.agę
opinii". 9.GO Koncert roizrywkowy. 9.45 Radiowy kwrs na- 12.15
uki języka rosyjskiego. 10.00 Fran 14.3·0
ciszek Lis.zt: Poemat symfoniczny. 10.30 z żyda Zwią.zku Radiz-ie
ckiego. U.OO Utwo.ry po.pu ta.rne.
11 .30 Koncert-rzagad.ka . I l.57 Sy8.30

7.00 Dzien·n.ik poranny. 7.10 Prrze
gląd
prasy,
7.W-11.55 Przerwa.
11.55
Sygnał
s~a.cji
i zapowiedż
progira.mu. 11.56 Ko.munii<at o sta
nie wód. 11.57 Sygn.at czasu i hej
na!. 12.05 'vViad·omosci. 12.15 „Rol

niczy

t a.lf2. wizja.

L

SKODA, 17 PA2DZIERNIKA

wód•zką.

12.:w Ra<iiore-

klama. 12.45 „Na swojską nule;".
13.00 Aud~•cja dtla kla.~ l i II 1>t.
„Coś
żywego".
13.20 Muzyka operowa. 14.00 „Z notatnika prowincjusza".
14.20
RadiC.;·eJtl:.1111a.
H.:lO „Po raz pierwszy na naS"Zej
antenie", 15.00 Wiadomości. 15.03
Program dnia.
15.10
„Ca-ta naprzód.". 15.30 Koncert popołudni.o
wy. 16.05 Z cyklu: „Ami'to.r,;ki.e
zespoły przed ml kcrofonem". 16.25
Ra·:iiowy poradnik językowy n.r
516. 16.35 „W kraju". 16.55 Chwila
muzyki. 17.00 Wiadomości. 17.05
Au.jycja dla mlo<izieży szkc·lnej
pt. JJNa wirażu". l'i.35' 11Poslu·chaj
my o muzyce" a.ud. 18.00 Uniwer
sytet
Radiowy.
18.10
„Conrad
przez C" od•c. 18.30 Radiowy ku·rs
nauki języka fra·neuskiego. 18.45

gnał

Wiadomo.~i.

cz.a.su

i

hejnał.

12..05

11HlŚCi.

12.35

12.45

TELEWIZJA
Program dla sizkół: F~.zyka
dla k_las VII, X „W sw1ec1e <lz.w1ę:kow" (W)
Przerwa
.
Sprawozdanie ze spotka.ma
polskiej
delegacji partyJno:rrząd.owej z załe>gą kombinatu Leuna Werke (tra!1$misja
z BerHna)

WiaOO 15 .3.0 Pt.,..t.erwa

12.15 11 SWCjskie n1elodi·e·•. 17.13 Program dnia. (L)
Po.tskie
n1elod·ie
ludowe. 17.15 f'°t".ze<:hadozk.i
po
mieś-cie
„Ll~t ze Slą,l<.a". 13.UO Tańprogra<In
publicystyc-L.ny

•:• POWIESC

•!•

is.;;5

,.Pięć

minurt

wychowanju". 19.00 PieSni w
wyk. Bernarda 1,a•dysza bas.
19.20 Ke>ncert OrJ:. PR pd Stefana Rachonia. 20.00 Dzien.nik wie
czorny. 20.26 Wiadomości spoa1:owe . .W.311 Kwa.dr.ans pic•senek rumuńskich.

20.45

~.Ze

wsi. i o tvsi".

21.00 Koncert cho pinc·wski (w rocznicę
śmierci
Chopina).
2i.;rn
Krzys.ztof \l{jUiba.ld Gluck:
Taniec .z opery „Orfeusz i Elllry<ly0

ka"'.

21.40

,.OSTOronione druty"

-

„DZIENNIKA"

Młl\lFRED

POWIEśC

GHEGOR

(32)

Tlumaczyli:
JANINA
ERWI.N WOLFOWIE
Jwż wkrótce będzieez miala to za sob~
- rzeikla - naczelny le•karz chce cię zwo•l,nic
pojutrze, jeśli dziś i jutro nie zrob;sz Jaik1ego6 glur..Jstwa!
Zaśm'.a•ła się i dodała ża·rtobliwie: Pewn:e będzieis.z zadowolona, gdy się stąd '"'Y~
rlostan:esz! To :noie jest miej,<x:e dla m!ode;
dziewczyny. Z,wlaszcza, gdy :na dworzt sw1eci silońce!
- Nie - odparla Ka.rin z namysłem - nie,
tu jest mi do1brze. 'I'a;ki .sipo>kój„.
Wyjęla
z s7.afy s.krnmną.
ja•<:.nol:JękH;ną,
plócienną
su•kicn.kę,
Jvtórą
rodzice prz~·slal1
jej na dni i!"OZJPrawy. Wkoladając ją 1.n:;.fazłfl w
kieszeni szerok;ej spódinky list od. matiki.
OtJworzyła ilmper1tę i zaczęła czytać:

„DZIENNIKA"

•!• POWIESC

„DZIENNIKA"

•. Kochana Karin, lekarz i dr Goi!dstei.n zapewniali nas. że nie JXJ•winni.śmy v;;idywać
~ię z Tobą, dopóki nie opuścisz szp1'..ila. Nie
ro·zumiem, co prawda, dolacze.go należało rozłączyć Cię :na·wet z m~tiką. zasitosowalam się
jed~1ak do wyma.gań doik·tora Staudera.
Zobaczyimy sic może na rozr,xaw1e, gdyż
i ojc.iec i ja ;z:oo•tal!i~y weZJwa1ni jak,i świad
kowie. Nie·eh Cię Bog ma w swej o,p,ece".
Karin ro·zpla<kala się.
Po ch.wiU .pode.s.zla do umywa.l11i, zamoczyła ręcznik i '!)rzylo•żyla go do twarzy.
Nie
chdaJa
stanąć
p.rzed sądem z .zap.1aikanym1
oczami.
Ilu będlzie sędziów? - pomy.~la.Ja.
ł &po.tikanie z os:ka.rżonymi nie .przeraż;ilo jej,
obawiala się tylko spotlkania z Fran.lnem.
Zaczęla
k:ró~kimL,
gwałtownymi
ruchami
s;oczotikować swe jasne wlasy. Si<l\Slt,i-a zapropo110'wala. że ja uczes~e. Pięlme masz w.Jo.sy, Kairi111 ~ i-zekla - powinrnaś dać im odrosnąć.

Wkrótce Ka.ri•n była gotowa. WyljJ'ila jeszcze

łyik kiawy i w1'o;ży'1a plytkie, czall'ne p;w1:tofle.
Było w•pól
do dziewi·ąteJ. Roz;prawa miafa
zacząć się wlkrń<tce.
Za tkwadrains ~owi11ie·n

przyibvć

samochód.
- Boję 1~•ę. s:'o·stro
rze'kla nagle dziewczyna. W)"daje mi się, że wiozą mnie n.a
ściecie!

W tej chwili rozle.giło się Pttikanie.
Drnwi otiworzyly s'ę i do•Mór G"ldisitein.
ubra·ny !la n:arno, wsuinąl się ootr<"ż11.ie do
p.o1k'O.iu. Us'.·ad~ na łóżJku i otairł in-at z czoła.
- Znów je1SJt talk pavno rzeikł t:łl:.macZ8Jc

na

W.

stadionie

ta musiał przyptaeić to cię zl<ą kon.tuzJą. Początkowo przypuszczano nawet, że d-0znał zlamama nogi,

•
macie

Dzięki usilnym sta~aniom p<>dj ętym w Wa•rs.zawle,
uda!o się
zarzą<iowi Łódzkiego Okręgowego
związku za.paśniozego
pozyskać

dla Lodzi dwie imprezy cha.raikteru mię.d-zypaństwowego.
W p;erwszyrn meczu 27.XI. reprezentacja Polski waLczyć bę
ó!2'ie w stylu wolnym z Tepre.zentacją NRF, a następnego
dnia
28.XI.
zmierzy się również w
s.tylu wolnym z Włochami.
Oba mecze odbędą się w Hali
Spoo·towej. Drużyna po.is.ka zgrupowa1na na obozie w Wairs-zawie
już

przygotowan1a do

tych sipotkań.
Na zgrupowarnie
powc·lani zostałi m. in. dwaj zapaśnicy
Lodzi i województwa,
mia•nowicie T. Ląpieś z LKS i
Krop z B<>ruty.

NRD - najbliższy partner
111!1

li
Ił

m

polskich sportowców
Wśród

rozległych

nasrzych kontaktów spoctowych z limnymi
kraja.mi, pierW5ze miejsce zajmuje Niemioecka
Republtka Demokratyczna. W ub. roku nasi reprezentanci spotykao\i się ze swymi przyjaciółmi
O<i>ry aż 340
raiZy. Ta nie-.<wykle ożywiona wymiana objęla c.gótem pe>nad 5.3-00
zawodników. W tym czasie przyjechało do Polski
blisko 2.800
sportowców niemjeckicll,
natomlast NRD odwie•diZilo ponad 2.500
naszych zawodnlków.
W ciągu
I pólroC?..a br. do NRD wyjechaty 93 ekipy polskie. o tym, jak
szybko wzrasta.ją kontakty &poortowe Polski i NRD, świa<!'C-zy to,
że w 1959 r. spoo·towcy obu k·rajów spotyl<ali się 2:14 rarzy, a w
zawodach uczestniczyło ok. 3.300
osób.
Wymiana sportowa z NRD o-

I

bejn1uje

wszystkie

jej

odsetek

Się IÓ\\~Di€Ż

miana

sędiziów

i

tym,

li
El

11

I•

10 finalistów

Ił

li

~

do.br.ze?

Wówczas

* *

Mecz we Fran.kfurcie ow pierwszym dniu
ok. 10, a w drugim dniu
ok. 12 tys. widzów. Znaczny pro.cent
publiaznc•5ci
stanowili Polacy. Przybyli
ont z wielu, często b. odg!ąda!o

legły<'h

nawet
np.

7.

7.

stron
Niemiec, a
in.nych
pań~tw~

Francji

czy

Be1§i L

z Belgii pi-zyjecha~ m. in.
b. mistn Polski w &koku
wzwyż Plawczyk. Na try-

bun.a.eh

znalazł

się

tak~~e

aktualny reko rdzista Polski d•r Stefan Le\\·andowski.
który przebywa w
NRF na specjalizacji Jekar
skiej.
0

we wtorek w Moskwie eliminacyjne sp•Otkania d.ru
Zakoń<:7lone

żyn

męskieh

wył<>ni!y

dziesiąte

Jeszcze

gu finalistę, którym zostali re·
prezentanci Bulgarii. W ostatnim
meczu
p<>k<>naii
oni
drużynę
Izraela 3:0 (15:a, 15:3, 15:4), Ostatecznie o tytuł
mistrza świata
ubiegać
się
będą
w final owych
r-ozgrywkach siatkarze: Jugosła
wii, Brazyłii, Rumunii,
Węgier,
pożytecrna Vv·y- Japonii, Polski,
Związku Rad~ie
trenerów. Dele- ckiego, Chin. CSRS i Bulgaru.

„DZIENNIKA„

I

Doktór Voit.
który 00 •
Krzyszkowiaka do
szpitala opc·wiaodal, że ""
karetce ,,Krzyś" p.r.zez cały czas plaka!. Chciał zrobić mu zastrzyk. sądząc że
płacze on z bólu, jednak
powodem łez byLo co innego. „PCT.ez mój
głupi
pech
powi«lział
mi
przez Izy Krzyszkowiak Pl"Z·egramy mecz. Gdybym
tylko skaleczył się, pobiegt
bym dalej, a tak nie mogłem stanąć na
nogi".
Okaza!o się
jednak, że
zwycięstwo tym razem na
leż.alo do nas.
Krzyszkcwiak. który dowiedział się
o tym, leżąc na stole opatrunkowym,
natychmiast
0°d.zyskał dobry humor.
z
gipsem na nad.ze
Polak
wziął nawet udział w pvżegnalnej
kolacji.
WOIZH

=
•

świata

w sintkówce

w tym roku

0

•!•
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„DZ!ENNU{A"

się i dodał: To będzie os•tra walika. Karin•
Gdyby cię
zanadto
męczyła,
po•w1e.sz mi

-

••
•••

~tan.owią

W listo.padzie I liga }{os:-zykó\v- nież
s:?..ereg spotkań towalt"Zyki męskiej ro.zpocznie rO'Zgrywki sltich. Na pieirwszego przeciwnio mistt"zostwo. W tej klasie Lódź ka
wybrali
doskonĄ·ly
zespól
reprezenotowa·na je&t t:ylko pi-ze.z wa·rs.zaw.ski AZS AWF, który w
jeden z-es.pól - ł,KS, który od2y- sobe>tę i nie:.iziel~
wystąpi
w
skal utraconą pozycję.
LodzL Mec:ze od.będą ·się w hali
Le.dzianie, przygotowując się <Io na W1d7.ew1e, w sobotę 0 godzisezonu, postanowili rozeg.rać rów nie 20, a w niedzielę 0 god·z. 11.

o

li
li

Z lnicja~ywy LKFFiT d2iś, W
środę, odbędzie się konferencja z
pt'Zedstawicielami LOZB.
Tematem narady będrzie powołanie <In
życia s•zkoleniowego ośrodka boi<
sers.kiego w Lodzi. Osrodel;: ten
przeszka.lalby .zawodników, trenerów i sęd·ziów .
Trenerami mają
być Kona·rzeWSlk:i i Toma,;zews.ki.

Dst atnia próba koszykarzy

•!• POWIESC

Ili
li
I!!
li

ŁODZI

mistrzostw

li
li
l!lil

ii

Bokserski ośrodek
szkoleniowy
w

•
„

dys.-:!ypliny.

W i.l;lelu dziedizinach s.portu tra
dycyjnie już C•d•bywaJą si~ mię
Crzypańst\VO\Ve me.cze
Polsika NRD. Tak jest m. i.n. w boksie,
oilce nożnej, Jekl<iej atletyce, hokeju na lodzie i na trawie, podnoszeniu cięża,rów. W pr-tys.zlym
roku o<ibęd.zie się aż 18 mię:izy
i:.;r\stwowych s·po.t kar\ Po!ska
NRD w
różnycll
dyscyylinacn
S•portu.
Sportowcy pe>lscy i niemieccy
spotykają się nie tylko na zawodach . Uczestniczą oni równoeż we
wspólnych obozach i zgrupowania.eh, !{tóre przJ-'noSL'.ą i·nl W7.ajemne kairzyś~i StZl{oleniowe. <)dbywa

I

gacje sportowe 1'."RD pnyjeżdżają
do Polski, n.aton1iast nasi działa
cze odwiedlzają ich ~raj.

=

Poważny

opow.
22 .10
Mu7.yka taneczna .
22.55 Ra·diowa Porad.ni.a R.codzinna. 23.00 Ostatnie wiadomości.

Radioreklama.
o

Ot.o fragment tragiczn-:go. wypadku

kont.::i.kt.y ltlubowe,
O'dbyw.aJą<::e
się
na zasa<l:zie wyrn1.any bezd.e(L \Vizov.rej
.

ce słO"wlańskie. l:J.25 „D\vje królok.,L,
,
lowe" odc.' pow. 13.40 Prog•ram 17.3Ó Klub Mysrzki
M1ki - film
d.nia. 13.45 (L) Jnformacje dnia.
prod. USA dla dzieci (W)
księga·r·sktch
13.50 (L) A ud. Jiteraeka. 14.05 (L) 18.15 Na
pó!kacll
Kalej·doskop muz~„czny. 14.45 „Blq
(W)
Jdtna sczta,feta". 15.00 Me1odie ta- 18.25 ,.Telegram'' i
,,Skradizione
necrne. 15.30 Dla dzi·E:->ci gawęd.a
a.kta" - prograim rorzrywkoMa:rla.·na.
wy. Dwa opowiadania KG.\~.a.!entynow1-crta
z cy]{lu: ,.Obra;zki ze świata". 15.50
rola Capka. Ada•ptacja i reMuzyka. 16.00 Wiadomości. lti.05
żyseria Roman
Załuski
Ra<llziecka muizyka fymfoniczna.
(telereco·rding) (W)
16.45
RRdi·owy
·slownic'l.el< mu- 18.55 Wszechnica Telewizyjna:
zyezny. 17.00 (L) Omówien:e pro"Swiatlo i cieti. 11 • Pro.g,raim z
gramów. 17 .05 (L) Ra.cti.c1reK1ani.a..
cyklu:
„Jak
patrzeć
na
17.15 (L) „Sluchamy p:os~nek i
film". Pl."".<ed
kamerą prof.
Je•rzy Tc-eplił1Z (W)
wierszy" - aud. 17.30 (L) „Akta
alno~ci łódzkie". 17.45 (Ll Ut wo- 19.30 Dziennik
telewi'Zyj.n y (W
i Berlin)
ry Kazimierza .Jurd·zinsklego. 18.0U
(L) „Runda z piosenką". 18.15 (L} 20.0!i „Dobranoc" (W)
,.Opo\.\rieść
zachodniej dzU~ln~cy" 20.15 Recital chopinowski w wyaud. s!.-muz. 18.45 Ekonomiczny
konaniu
Aleksandry Ableproblem tygodnia.
wicz (Kraków)
19.00 Wiado1n-ości.
19.05 Muizyka i aktu.a.Ino- 2·0.50 ,.Perys·kop"
magazyn
ści.
19.30 .. Nas.z człowiek w H&aktualn·ości ze świata
pod
wa,ni-e'' sh1ch. 21.00 Z kr:1ju i ze
red. Tadeus>za Kurka (Berlin)
świata.
21.27 l<ronika sportowR . 21.30 Ma!y Teatr Telewziji: „N<>C
21.40 Gra o:·kiestra '.ranec:zna PR.
w oberży" 101rd Dunsany.
22.10 (L) Re<>o·rtaż. litet•acki. 22 . ~o
Reżyseria Jan BratkowMiędizynar·ctdowy
s·ki. Wylrnnawcy:
Uniwersytet Ra
Wiesław
diowy. 22.50 „Pieinastoleei_,, Ins.;:·y
Gólas, Jan Kobu,sizewski. Antutu
Mu12ykolog1i
drz<rj
Lap!cki,
Uniwersyt·ztu
Wiestaw Michniikowski (W)
Warszawski·eg'o. 23.00 Ko·ncert wie
czorny. 23.50 Os ta.tnie wiado.iności. 22.10 Ost;a,tnie wiadomości (W)

i

SPOR1'

Włochy i Niemcy
na łódzkiej

t'-Ozpoczęla

!I

SPORT •

Frankfurcie: przy przeJśm~1 prz:ez rów, l>Ol>f'.Zedzony barierą Krzyszkowiak rozlo zyl się jak długi.
Nigdy ni&
zdarzyło się d·otąd, aby tę pn.es.zkod<;,
przyi:otowano róww
nie nieehlujnie,
jak to
~ezymll Niemcy. Rekordzista ś~

wego technicznie Glaca, a-le Karyś p.rzyj ąl przez wszystkie trzy
rundy postawę defensywną.

łyżwy

Polonia Legia, Znicz Boruta.
1-2.12.: Boruta - LKS, Gryf Polonfa, L€gia Znicz.
6-7.12:
Wtóknia·r?Z
Be<ruta,
L€gla - Gryf i LKS - Znicz.•
14-15.12.: Włókniarz - Legia.
15-16.12.: Znicz Polonia.
16-17.12.: Booru<ta - Gryf.
Spotka'11ia rewanżowe rozpoczną się 4 stycznia., a
za.kończą :>4
lutego pnzysztego roku. Zespoły,
które w
g~upach
za.jmą dwa
pierwsze miejsca, rorzeg.rają dodat
ko·we spotkania decyd.ujące o kolejności
miejsc i awansie do
Jigi, a dwie os.tatnie dirużyny
z ka,ż<lej g.rupy walczyć będą o
prawo
poo:ostania w II lidze,
zwanej dizisia.j
ligą międ:zywoje-

SPORT •

Tragiczny epizod

Polska li - NRD 14:6

Horn a I Sad ka

;,Sport"

SPORT •

6 pkt. łódzkich bokserów

3 - dla
•

Katowieki

SPORT •

wy;jdzi.emy

oboje.

Wytrzymam!

- Miejmy nadzieję!
Od1pad
adw()!kat
i do.da•l: Nie .poz:nas'Z starej hali sipoxtowej. Na ty•lne.i ścianie U\SJtawiono lawki dl.a.
tirzydzie.sit.u dzieinnikarzy. Z prwdiu stoi d ·l ugi
stól. W środku siedzi przewodnicząc.\', genera•l Hi.gginis. Z le•wej i z pra1wej stro·DY przys1ę.gil i. Na 9rawo, pod kątem p.rositvm Sl\O·i
drug·i. t.ri<lchę ~,.róts.zv s1tół, przy kitór.ym siedzi ois1kadyciel, major Brent, <Jibo•k rnqro poruczmitk, je•go asystei111t. Przed d.zienn11rnl'zamL
stoi lawik·a cz.tereeh o.sika·rżonych, a przed nimi sied.zi kapitan Korneff, drugi k:api1tan i P<>ruczniJ<.. To są obrońcy. Z nimi bęelz•e najtl"udnieJ, K~riin ! Będą ci zada1wali przykre pytania.
ktore wydadzą ci się bez;sPn.s<c>'Wl!lC',
a na1weit nieprz~z·VvlO'ite. Mu,«'sz na n;e od.p<Jwiad<ić. Gdy .Po·czuj~z. że już nie doa.:esz rady. po·wiesz mi o tym na•ty.chimta1sit!
Dcil"tór GOJ1dste•i•n W),farl. nos
białą.
j.afk
śnie.g . chuó'lcecziką i cią,g•nął daile.j: Po•za tyrn
w sa,Ji je"1t fc•!-O•giraf Wod.slk·O'\\>y. Wo.l·no mu fo'to•grafo'\vać wszystko, próc.z oie:bie!
- Dzięikrnje pa•n.u! Ale gdzie pan będizie?
- Blli$1lm cie1bie odparł adwoka.t.
Zia.puik<:•no do drzwi. Do polkoju w,~sz;li ipolic.ia•n·t. woj.s.ko1wy i cza.my żolnieil'Z.
Kariin
df'gnęla przera:7.o•na. Murzyn ro1wiagnąl W:Jtii!L
w szeot"okim t.1śmiechu: .Jezu Ch.rys•te! Panienko, my nie je<.>t~my źli!

3 rundy Pucharu
Polski
Jes„.cze w tym roku rozegrane
zostaną
trzy
rundy
Pucharu
Polski na szczeblu
centralnym.
Pierwszy rzut odbędzie się 25 li·
stopa-da. Weżmie w nim udział
56 zespołów wyt-011io!mycll w eliminacjach okręgow:veh '°raz drużyny
II Jigi. Drugi pr-t.epro·wa-0.zony z.ostanie 2 grudnia~ a
1/16 finałów
9 grudnia, jUŻ z
udziałem zespołów ekstraklasy,

•:•

POWIF..śC

„DZIENNIXA„

Ken Barg,O<n i policjant podtrzymując dziew
cz:v•nę z obu ~·tron sprowad:zili ją ze ,s('hodów.
Oli'Wlkowa lllffiuzyna .sitala tuż p;rze<l portalem szpitala. Dwaj ·żołnierze czelkali i. tyłu.
Gdy Kari•n poja·wila się w drzwiach. czekający żo.Jnierze otwo•rzyli na·tychmia.s.t drzwiczkt samo·ehod.u. Ken Batigon usi01d1 P"ZY kiemwnicy, obaj żołnierze zajęli mieJS'°d ołmk
niego na .przednim siedzeniu,
Ka1'itt'l us1adla
z t)clu. W końcu nads.zEdl z Jeikka za<!.YIS'any
d·r Goold1S1te.itn i W1Suna,l się .na wolne mieJ:"><:e
po lewej stronie Ka•rin. CZJWarty .zoln1erz
w;<;iiad'l :n.a cięi:!ki m-0•ro•cy1kJ, etoj<icY n;:mk i::amo·chodu i Emuzy•na ruszyla. Gdy ~~>0JechaJ1
do sze:roikie•j, i;rlównej ulicy, mo.tocyk.Lsta wysuną! się na1przód.
W ciągu ki.~k1u mi:rrnt p.i·zebyli . dzies~ęć kilomet!'ów drogi do 1111a,.teczka. Kie·ro1wea ?rzejecba·l cięż1ki.m auteim iprzez ulice l:ez zatt'Zyma1n ia, miną1 plac iprnd halą s.portQWą
i Kat,in spo1Slrzegla z .p.rzerarie-niem. że ZPbrały sie tam setiką -Ol5Ób.
Przej2chawszy'.Przez 1k.i•l1ka b,oc;>;n)"C'h ulic znaleźli sie na
t;v'lnym dziedzrncu !1.'m<ichu sz~o:olnt:.a"'O. ?o•licj;i.n
ci szybloo o1JW-Oll"ZY'lt drZ!Wiczlki i wyskoczyli
z samO"chodu.
- Nie w:coho<lzić! - ntrzylkn.ąit jeden z n~ch
i d!:- Go·l.~E<t.ein . «11JOL<itrzegl przez oiknn samoch.o? u, ?.a:l, zolme-rze dopa1dili dwóch fot0·reP"O·rterow 1 wyrwali im z ra•k kamery. Zrobili
to taik szyibko i surnwnic, jaik g<l)1by ćwiczyli
się w tYm. setiki razy.

CDalszy

ciąg nastąpi)
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